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Tämä opinnäytetyö selvittää, mitä Hevosurheilu-lehden lukijat ajattelevat lehden ratsastusliit-

teistä, joita ovat perjantaisin ilmestyvä Ratsastusliite ja maanantaisin verkossa julkaistava Rat-

sastusPlus. 

Hevosurheilu-lehti on pieni toimija suurella alalla, ja lukijakunnassa on paljon alan ammattilaisia, 

mutta myös harrastajia. Printtilehden levikki- ja lukijamäärä on vähentynyt samalla tavalla kuin 

muidenkin lehtien tilaaminen, mutta verkkoon siirtyminen on käynyt suhteellisen hitaasti. 

Kyselytutkimus toteutettiin vuoden 2016 toimeksiantona, ja kyselyyn vastasi 296 henkilöä. Vas-

tausten perusteella kartoitettiin lukijoiden toiveita lehden suhteen. 

Toteutin kvantitatiivisen lukijakyselyn, ja se julkaistiin Hevosurheilun nettisivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa. Kysely oli kaikkien sivuilla käyvien vastattavissa. 

Kyselylomakkeen kautta annettujen vastausten perusteella kokosin kehittämissuunnitelman, joka 

rakentui pitkälti lukijoiden antamien vastausten ja kommenttien varaan. Myös oma harjoitteluni 

vuonna 2015 lehdessä vaikutti työn lopputulokseen, sillä omien kokemuksieni ja kuulemieni jut-

tujen perusteella on helppo lähteä toteuttamaan modernimpaa sisältöä lehdelle. Kyselin myös 

Hevosurheilun vastaavalta ratsastustoimittajalta Leena Alérinilta hänen mielipiteitään kehittämis-

kohteista. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Hevosurheilu-lehdelle. Opinnäytetyöhön 

idea syntyi omasta mielenkiinnosta Hevosurheilun ratsastuspuolta kohtaan.  

Kehittämissuunnitelman pohjaksi loin kyselyn, joka oli vastattavissa Hevosurheilun ver-

kossa. Lukijakyselyä ei ole toteutettu pelkästään ratsastusliitteisiin liittyen koskaan ai-

kaisemmin, ja sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat moittineet lehden laskenutta ratsas-

tusuutisoinnin tasoa. Samaa palautetta on toimitettu myös toimitukselle. Kysely oli ver-

kossa 15.2.-28.2.2016, ja se keräsi 296 vastausta. Houkuttimena oli käsityönä valmis-

tettu jouhikoru, joka arvottiin yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Toteutin ky-

selyn anonyymisti, koska näin kynnys vastaamiseen on usein matala. Pakollisia kysy-

myksiä oli 15, kun kaikkiaan kysymyksiä oli 17. 

Lehti on ilmestynyt jo 90 vuoden ajan, mutta journalismin muuttuva kenttä on tuonut 

myös tälle lehdelle paineita muuttua nykyaikaisemmaksi ja Internet-painotteisemmaksi. 

Kuten muidenkin printtilehtien, myös Hevosurheilun levikki on laskenut tasaisesti. Tämä 

johtaa siihen, että lehden tulisi pystyä mukautumaan nettipainotteisemmaksi. 

Lehdestä ilmestyy myös verkossa näköisversio, ja sen rinnalle on tuotu ravi- ja ratsas-

tusliitteet, jotka on nimetty RaviPlussaksi ja RatsastusPlussaksi. Nämä liitteet ilmestyvät 

vain verkossa, WordPress-pohjaisina. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy ratsastusliitteisiin, sillä toimeksiantaja kokee tässä puo-

lessa olevan potentiaalia kehittymiseen. Ratsastusliite ilmestyy kahdesti viikossa, per-

jantaisin printtiliitteenä ja maanantaisin verkossa. Ratsastusliite on ollut muutosten kou-

rissa muutaman viime vuoden aikana, sillä sen julkaisua muutettiin lyhyen ajan sisällä 

pariin otteeseen.  

Kyselyn pohjalta luodun kehittämissuunnitelman on tarkoitus kertoa lehden tekijöille mitä 

lukijat tällä hetkellä kaipaavat, ja mitä se vaatii tekijöiltä. Kyselyä varten luin muutamia 

lukijatutkimuksia käsitteleviä kirjoja, ja aikaisempia opinnäytetöitä. Esimerkiksi Juhani 

Koskisen tekemä opinnäytetyö ’Miten Veikkaaja.com uutistuotantoa voidaan kehittää? - 

kyselytutkimus Veikkaajat.comille.’ (Koskinen J., 2013, Diakonia ammattikorkeakoulu). 

Hyvänä ohjeistuksena myös kyselyn rakentamisessa toimi Tampereen yliopiston Kvan-
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tiMOTV- julkaisu. Versio on päivitetty 2010, mutta mielestäni ohjeistus ulkoasun valin-

nasta ja pituudesta olivat edelleen hyvin päteviä. (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kyselylomake/laatiminen.html) 

Kehittämissuunnitelmassa on myös omia näkemyksiäni, sillä olin harjoittelussa He-

vosurheilussa alkuvuoden 2015, ja jatkan edelleen freelancer-toimittajana kirjoittamista. 

Näin ollen olen seurannut lehteä lukijana ja tekijänä, joten näkemykseni ovat monipuo-

liset. 

Hevosalan lehtiä ilmestyy Suomessa vain muutama, ja vain yksi Hevosurheilu-lehden 

lisäksi on erikoistunut nopeatempoiseen uutisointiin. Muut julkaisut ovat aikakauslehtiä. 

On siis tärkeää lehden ratsastuspuolelle kehittyä, ja kertoa kilpaurheilun viimeisimmät 

tapahtumat mahdollisimman tuoreena ja kattavina. Ratsastus harrastuksena on kasvat-

tanut suosiotaan, mutta lajivalikoima on niin suuri, että uutisointi kaikista lajeista harras-

tajille ja ammattilaisille on haastavaa.  

Tulevaisuuden kannalta on hyvä pohtia, mitkä kohderyhmät Hevosurheilu-lehti haluaa 

tavoittaa, ja mitä näille lukijoille tarjotaan. Onko kyseessä vain teksti, vai pitääkö lehden 

pystyä mukautumaan muuttuvaan journalismin kenttään monimediallistumalla? 

Koska kyseessä on toimeksianto, on tässä opinnäytetyössä omaksi osakseen irrotettava 

osio, joka pitää sisällään tutkimustulosten analysoinnin ja kehityssuunnitelman. 
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2 HEVOSURHEILU – PIENI TOIMIJA ISOLLA KENTÄLLÄ 

Suomessa hevosurheilun harrastaneisuus on ollut pienoisessa laskussa viime vuosina. 

Siltikin ratsastus on viimeisimmän kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan kasvattanut 

suosiotaan tyttöjen ja naisten keskuudessa tasaisesti. (SLU 2010.) 

Suomen ratsastajainliitolla on jäseniä 45 857, ja tämän lisäksi ratsastusta harrastaa il-

man seuran jäsenyyttä tuhansia ihmisiä. Kilpailulisenssejä maksettiin vuodelle 2015 

5 507. (Hippolis & SRL & Hippos & LUKE 2015.) 

Raviurheilu on myös suuressa suosiossa. Vuodelle 2015 maksettiin muun muassa oh-

jastaja- ja valmentajalisenssejä yhteensä 5211 ja kilpailleita poniohjastajia oli 433. (Hip-

polis & SRL & Hippos & LUKE 2015.) 

Hevosia Suomessa on 74 200, ja niistä 25 200 on lämminverisiä ravihevosia. Ratsujen 

määrä on 19 400 ja ponien osuudeksi jää 10 400. Poneissa ovat mukana myös ravipo-

nit, joiden osuus poneista on ollut kasvussa viime vuosina. Suomenhevosten määrä on 

19 200, ja myös tähän lukemaan on laskettu niin ratsut kuin ravihevosetkin. (Hippolis, 

SRL & Hippos & LUKE 2015.) 

Ratsastuksessa kilpaillaan olympiatasolla este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Maail-

manmestaruuksista kilpaillaan näiden lisäksi myös lännenratsastuksessa, matkaratsas-

tuksessa, vikellyksessä (lajissa voimistellaan hevosen selässä), islanninhevosten as-

kellajikilpailuissa, vammaisratsastuksessa ja valjakkoajossa.  

2.1 Hevosurheilun ratsastusliitteiden historiaa 

Hevosurheilun (myöhemmin myös HU) historia on pitkä, sillä se on alkanut ilmestyä 

vuonna 1924, ilmestyen tuolloin Hevoslehti-nimisenä. Nykyisen nimensä lehti sai vuonna 

1972.  
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1990-luvun alkupuolella Hevosurheilu osti tuolloin ilmestyneen Ratsastaja-lehden, jonka 

silloinen toimittaja kuului kauppaan mukaan. Hevosurheilun ratsastustoimitus on koos-

tunut 1-2 henkilöstä ja muutamista avustajista.  

Kuva 1. Hevosurheilun nettisujen ratsastusuutisointia 9.4.2016. (Hevosurheilu.fi, 2016, 

näyttökaappaus.) 

Hevosurheilussa ilmestyy perjantaisin muun muassa tulevan kilpailuviikonlopun en-

nakko, pari laajempaa henkilöhaastattelua, ja ajankohtaisia uutisia. Hevosurheilun verk-

kosivustoa päivitetään aina, kun jotain uutisoitavaa tulee esille. (Kuva 1) 

Suurimmat muutokset HU:n ratsastusosio on kokenut vuonna 2013, kun ratsastusjutuille 

varatuista 4 sivusta osa siirrettiin keskiviikon lehteen. Lukijoilta saadun palautteen pe-

rusteella palattiin kuitenkin julkaisemaan ratsastukseen liittyviä artikkeleita perjantain 
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lehdessä, ja sivumäärää kasvatettiin samalla. Uudeksi liitteeksi perustettiin myös verk-

koon RatsastusPlus (myöhemmin Plus). 

Vuoden 2013 syksyllä HU alkoi myös julkaista Suomen Ratsastajainliiton jäsenlehteä, 

Hipposta. Sopimus päättyi vuoden 2015 lopussa. 

Hevosurheilun levikki on ollut vuonna 2014 keskiviikkoisin 19 758 ja perjantaisin 20 975. 

Lukema on monien muiden lehtien tavoin ollut tasaisessa laskussa viime vuosina. Rat-

sastusliite ilmestyy perjantaisin printtilehdessä ja maanantaisin ilmestyy verkkoliite, joka 

on tilaajien luettavissa, ja vaatii kirjautumisen asiakasnumerolla. 

2.2 Ratsastusliitteiden kehittäminen 

Kyselyn pohjalta luodun kehittämissuunnitelman tarkoitus on antaa tuoretta näkemystä 

lehden tekijöille. Koska ratsastus on lajina suosittu harrastus, on mietittävä, kenelle leh-

den ratsastusjuttuja tehdään. Ovatko kohderyhmänä aktiivisesti kilparatsastusta seuraa-

vat ammattilaiset ja harrastajat, vai koitetaanko lukijoita saada myös puhtaasti pelkällä 

harrastuspohjalta kiinnostumaan enemmän urheilusta?  

Plussalla on rekisteröityneitä lukijoita 1082 (maaliskuu 2016).  

Vuoteen 2013 saakka perjantaisin julkaistiin neljän sivun verran ratsastusuutisia ja kilpa-

ratsastukseen liittyviä artikkeleita. Tämän vuoksi perjantain tilaajamäärät ovat olleet kes-

kiviikkoa suurempia. Vuoden 2013 marraskuussa ratsastusliite jaettiin keskiviikon ja per-

jantain lehtiin, mutta lukijat eivät ilahtuneet tästä. Perjantain numeroa tilattiin yleisesti 

myös ratsastavien ihmisten talouksiin, joten tilaajat eivät lämmenneet muutokselle.  

Muutosta perusteltiin lehden puolesta sillä, että viikonlopun kisatulokset ja raportit ovat 

seuraavan viikon perjantaina jo vanhentuneita. Lukijoiden mielestä tämä ei kuitenkaan 

ollut oikea ratkaisu, jolloin lehden johto päätti palata aikaisempaan julkaisupäivään, ja 

lisättiin sivumäärää vielä neljällä.  
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Kuva 2. RatsastusPlussan etusivu 25.1.2016. (RatsastusPlus, 2016, näyttökaappaus.) 
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RatsastusPlus alkoi ilmestyä helmikuun 2015 aikana, ollen ensimmäisen kuukauden 

kaikkien luettavissa. Kokeilukuukauden jälkeen siirryttiin asiakasnumerolla kirjautumi-

seen. Perjantaisin ilmestyy edelleen 8-sivuinen liite printtilehdessä. Sisällöt eivät ole sa-

moja, vaan kumpaankin liitteeseen tuotetaan uudet jutut. Kuva 2. esittelee Ratsas-

tusPlussan etusivua verkossa. 
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3 KYSELYN ANALYSOINTI 

Opinnäytetyöhön idea syntyi omasta mielenkiinnosta Hevosurheilun ratsastuspuolta 

kohtaan. Suomessa järjestetään paljon ratsastuskilpailuita ja ratsastustapahtumia, joista 

uutisoidaan hyvin vähän. 

Harjoitteluni aikana koin, että kaikkea potentiaalia ei ole hyödynnetty, ja osittain tämä 

johtuu toimittajien vähyydestä. Yksi toimittaja ei pysty toteuttamaan kaikkea halua-

maansa, joten avustajien tekemät jutut ovat todella tarpeellisia lehdelle.  

Halusin kyselyn kysymysten olevan yksinkertaisia, ja nopeasti vastattavissa, joten kysy-

mysten asettelua piti miettiä tarkasti. Lopulta päädyin 17 kysymykseen. 

Vastauksia kertyi parissa viikossa muutaman vajaan 300, mikä on ihan riittävä otanta 

tälle työlle. Tosin isommalla vastaajajoukolla olisi saanut laajemman kuvan lukijoiden 

mielipiteistä ja toiveista. 

Kysely oli vastattavissa 15.2.-28.2.2016 ja siitä kerrottiin printtilehdessä, verkkosivuilla 

ja Plussassa. Kysely löytyy tämän opinnäytetyön liitteestä 1. 

3.1 Vastaajien taustatietojen kartoittaminen 

Taustatietoina vastaajista halusin tietää ikähaarukan, sukupuolen ja suhteen hevosiin. 

Nämä ovat mielestäni ne tärkeimmät taustatiedot, joilla on merkitystä kyselyn lopputu-

loksessa. Myös tilaus- ja lukuhistoriaa koskevat tiedot ovat tämän kyselyn kannalta mer-

kittäviä. Kuvio 1 kertoo lukioiden iän ja sukupuolen jakautuman. 
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Kuvio 1. Kyselylomakkeen vastaus numero 1 ja 2 

 

Sukupuolijakauma heijastuu suoraan ratsastusta harrastaviin, sillä Suomen ratsastajain-

liiton mukaan ratsastusta harrastavista yli 18-vuotiaista 97 prosenttia on naisia.  

Myös ikäjakauma on melko selkeä. Alle 18-vuotiaita vastaajia ei kyselyyn vastannut, 

mutta se saattaa johtua kyselyn täkynä olleesta arvonnasta, jossa ikäraja oli 18 vuotta. 

Nuorten aikuistenkin määrä oli melko vähäinen, kun taas muut ikäryhmät jakaantuivat 

tasaisemmin. 



15 
 

 

Kuvio 2. Kyselylomakkeen vastaus numero 3. 

 

Halusin mukaan kysymyksen, jossa kysyttiin vastaajien suhdetta hevosiin. Hevosalalla 

on paljon ratsupuolen harrastajia, joita kiinnostaa myös raviurheilu. Ratsupuolellakin kiin-

nostuksen kohteet jakautuvat useisiin suuntiin, joten tässä kyselyssä olisin voinut vielä 

tarkentaa lajikiinnostusta. Mietin myös hetken vastausvaihtoehtoa ”perheenjäsen har-

rastaa hevosia”, mutta otin tämän mukaan, koska lehden saattaa lukea silkasta uteliai-

suudesta, vaikka ei itse olisikaan lajiin niin intensiivisesti perehtynyt. Pohdin myös vas-

tauksen muotoa, mutta tulin siihen tulokseen, että vastaajat saisivat valita useamman 

vaihtoehdon. Yllä olevassa kuvio 2:ssa on piirakkamallissa esitetty vastausten jakautu-

minen. 
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Kuvio 3. Kyselylomakkeen vastaus numero 4 ja 5. 

Tilaajamäärään tuli yllättävän tasaiset vastauslukemat. Perjantain lehden tilaavat ovat 

suoraan yhteydessä jälleen ratsastuksen harrastajiin, sillä perjantaisin ilmestyy Ratsas-

tusliite.  

Kuten kuvio 3:sta näkee, vastaajista 30 % oli tilannut lehteä kauemmin kuin 10 vuotta. 

Tämä kertonee siitä, että lehdessä pystytään kirjoittamaan vuodesta toiseen kiinnostavia 

juttuja, jotta nämä uskolliset lukijat ovat jatkaneet tilaustaan. Pitkäaikaisia tilaajia olivat 

myös 5-10 vuotta lehteä tilanneet. Tähän kysymykseen olisi voinut ottaa tarkennuksena 

kysymyksen miksi tilaat/et tilaa? 
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Ratsastusliitteen perjantain lehdestä luki yli puolet vastaajista, lähes 70 %. Satunnaisesti 

sitä lukee 15,6 % vastaajista, ja osan ratsastusjutuista lukee 7 %. 

RatsastusPlus on tavoittanut kyselyyn vastanneista lähes puolet, sillä 49 % vastaajista 

kertoi lukevansa netissä reilun vuoden ajan ilmestynyttä liitettä. Vastausprosentti yllätti 

minut, sillä olin saanut sen käsityksen, ettei se ole tavoittanut niin suurta lukijamäärää. 

Määrällisesti Plussalla on maaliskuussa 2016 ollut hieman reilu 1000 rekisteröitynyttä 

lukijaa. 

Jatkokysymyksenä edelliseen kysyin perusteluja sille, miksi Plus jää lukematta. Tähän 

kysymykseen vastasi vain kolmannes kaikista vastaajista, mutta suurin osa kertoi syyksi 

kirjautumisen vaikeuden tai tietämättömyyden verkkoliitteestä.  

3.2 Vastaajien mielenkiinnon kohteiden tarkastelu 

Koska kyseessä on kehityssuunnitelmaa varten tehty kysely, on tärkeää saada 

vastaajien mielenkiinnon kohteet nostettua selkeästi esille. Kysymysten asettelu on 

tärkeää tällaisessa lyhyehkössä kyselyssä. Liian pikkutarkat kysymykset saattavat 

katkaista vastaajan mielenkiinnon, ja näin vastaaminen voi keskeytyä. 

Taulukko 1. Kyselylomakkeen vastaus numero 9 

Printtilehden sisältö kokonaisuudessaan on toisinaan hyvinkin laaja, ja aiheita on mo-

neen eri kategoriaan. Kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa lukijoiden kiinnostuksen koh-
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teita erilaisia juttutyyppejä kohtaan. Taulukko 1 esittelee kiinnostuksen kohteet, ja kiin-

nostavimmiksi aiheiksi nousivat hevosten hoitoon liittyvät jutut. Eniten ääniä lähes kai-

kissa kohdissa sai satunnaisesti-kohta, joten parannettavaa kiinnostavuuden kannalta 

riittää. Toki jälleen tässä kohtaa hevosalan laajuus tulee vastaan, ja monipuolisuuden 

tarjoamisessa täytyy ottaa huomioon ravi - ja ratsuihmiset. 

 

Kysymys 10 puolestaan selvitti lehdessä ilmestyvän liitteen ratsastusta koskevaa sisäl-

töä. Usein on lehden tekijöiltä toivottu enemmän kasvatukseen liittyviä juttuja, sekä kil-

paurheilusta enemmän luettavaa. Kyselyyn vastanneiden mielestä juttuja oli kuitenkin 

tasapainoisesti. Ainoastaan ratsuhevosen hoitoon ja ruokintaan liittyviä artikkeleita voisi 

olla enemmän, kuten myös harrastehevosista kertovia juttuja. Rajaveto on harrastehe-

vosissa kuitenkin hankala, sillä missä kohtaa harrastus muuttuu kilpaurheiluksi? Toki 

suurimmat harrastetapahtumat voisi ottaa huomioon. Näitä ovat isot, hevosalan messut 

ja ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut. Alla olevassa taulukko 2:sta näkee an-

nettujen vastausten määrän, ja sen, miten ne ovat jakautuneet. 

 

Taulukko 2. Kyselylomakkeen vastaus numero 10. 

 

Kysymykseen kumpaa vastaajat lukevat mieluummin, Ratsastusliitettä vai Plussaa, vas-

taajista liki puolet, 49 %, kannatti perjantain lehden liitettä. Vain 5 % lukisi jutut mieluum-

min netistä. Molempia luki aktiivisesti kuitenkin 34 % vastaajista, ja 12 % ei lukenut kum-

paakaan näistä, katso alla oleva kuvio 4. 
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Kuvio 4. Kyselylomakkeen vastaus numero 11. 

 

Koska Suomesta on moni ratsastaja ja hevonen siirtynyt ulkomaille, ja nämä tarinat ovat 

yleisesti kiinnostavia. Otin mukaan kysymyksen, kuinka monia kiinnostaa lukea ulko-

maalaisista ratsastustapahtumista. Taulukossa 4 on eriteltyinä annetut vastaukset. 

 

Taulukko 4. Kyselylomakkeen vastaus numero 12. 

Plussaa käsitellyt kysymys oli myös laajempi kokonaisuus. Kysymyksessä selvitin ulko-

asun ja sisällön kiinnostavuutta. Noin 30 % vastaajista ei osannut kertoa mielipidettään, 

joka johtuu siitä, etteivät he lukeneet lehteä. Taulukko numero 5 on alempana, ja siitä 

näkee tarkemmin eriteltynä arviotavat alakohdat. 
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Vapaissa kommenteissa kyselyn lopussa mainittiin esimerkiksi artikkelikuvien suuri koko 

miinuksena. Suurin osa muista Plussaan liittyvistä kommenteista koski kirjautumisen 

hankaluutta. 

 

Taulukko 4. Kyselylomakkeen vastaus numero 13. 

 

Hevosurheilun sosiaalisen median seuraaminen painottui selkeästi perinteiseen Face-

bookiin ja nettisivustoon. Kuvio 5 kertoo selkeästi lukijoiden kiinnostuksen painottuvan 

näihin kahteen edellä mainittuun.  
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Kuvio 5. Kyselylomakkeen vastaus numero 14. 

 

 

Kuvio 6. Kyselylomakkeen vastaus numero 15. 

Vastaajat kannustavat vastausten perusteella videoiden tekemiseen. Olisin voinut jatkaa 

kysymystä, ja antaa vastaajien kertoa millaista monimediallista sisältöä he kaipaisivat 

aihepiireiltä. Ajattelin kuitenkin, että pääasiassa hevoslehtien jutuissa voisi hyödyntää 
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videota, kun kerrotaan treenivinkkejä, käydään läpi sopivia varusteita ja esimerkiksi näyt-

tää jonkin hevosen liikkumista kisaradalla, varsinkin jos se on saanut siitä tuomareilta 

kehuja. Kuvio 6 yllä kertoo pylväiden avulla vastausten jakautumisen. 

Annoin myös vastaajille vapauden kertoa toiveita tulevien juttujen osalta. Vastauksia an-

nettiin vain 101 kappaletta, joka on noin 34 % kyselyyn vastanneista. Alla kyselyn avoi-

men kysymyksen vastauksia. 

Satunnaisesti myös eri alueilla olevista tapahtumista lyhyitä katsauksia ja linkkejä, mistä 
voisi hakea lisätietoa. 
 
Henkilökuvia myös tavallisista kisaajista.  
 
Lisäksi olisi hyvä ratsastuspuolella kerrottaisiin enemmän kuka ketäkin valmentaa. 
 
Kuukauden hevonen/henkilö -tyyliin sama ratsupuolen ihmisistä. Menestyneiden pienkas-
vattajien haastatteluja, suomenhevoset kiinnostavat kokonaisuudessaan, puoliverisissä 
huiput. Mitä Jyväskylän pohjoispuolella tehdään vai tehdäänkö mitään? 
 
Hevosiin liittyvien tutkimusten tuloksia? 
 
syvempiä haastatteluja, erityisesti kouluratsastuksesta, maailman huipuista 
 
Toivon reportaaseja tasapuolisemmin kaikista kilpailu- ja näyttelytuloksista. Ei vain ni-
mekkäiden kasvattajien ja ratsastajien saavutuksia. 
 
Harjoitustehtäviä, koko viikon harjoitusvinkki/ koko kk harjoitusvinkki 
 
Laajemmalla katsonnalla. Samat naamat pyörii nyt vähän liikaa. 
 
Meillä on hurja määrä ratsasuksen ja hevosurheilun toimijoita joista monella on tärkeä 
rooli, vaikka ítse juuri ko. henkilö ei podiumilla olekkaan vastaanottamassa sitä mitalia. 
Eli kaipaisin juttuja mm taustajoukoista ja valtavasta määrästä ihmisiä jotka puurtavat ja 
tekevät valtavan työn hevosurheilun hyväksi. Mitalin yhteydessä mainitaan aina vain 
muutama ihminen jotka ovat lopulta auttaneet vain muutamassa metrissä matkan koko-
naispituutta ajatellen. 
 

 

Hevosurheilun hinta-laatusuhdetta pidettiin sopivana, vaikkakin irtonumeron kohdalla 

vastaukset jakaantuivat melkein tasan. Irtonumero maksaa 3 euroa, ja sen voi ostaa 

myös netissä luettavana versiona. Katso kuvio 7, sivu 23. 
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Kuvio 7. Kyselylomakkeen vastaus numero 17. 
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4 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Kehittämissuunnitelma pohjautuu kyselyssä saatuihin vastauksiin ja kommentteihin. Li-

säksi mukana on omia näkemyksiäni harjoittelun aikaisista kokemuksista 

Kyselyyn vastanneet lukijat kaipasivat selkeästi lisää sivutilaa ratsastukselle printtileh-

dessä. Sivumäärältään printtilehden ratsastusliite jää ravipuolen jalkoihin, sillä printtileh-

dessä pääpaino on raviurheilulla. Myös hevosten terveyteen ja hoitamiseen liittyvät ar-

tikkelit ovat usein ravihevosiin kohdistuvia, vaikka näitäkin voi soveltaa ratsupuolellakin. 

Keskiviikon lehdessä ei ole suoraan ratsuhevosiin liittyviä juttuja ollenkaan lukijoiden toi-

veesta. Perjantaisin lehdessä ilmestyvä Ratsastusliite on 8 sivuinen. Maanantaisin il-

mestyvässä Plussassa on keskimäärin 5-10 eripituista artikkelia. 

Osa kyselyyn vastanneista kaipasi juttuja enemmän kasvatuksesta, osa haluaisi lukea 

poneista, ja osaa kiinnosti ratsastuskouluihin ja harrastajiin liittyvät jutut. Koska lehden 

sivutila on rajallinen, on raja juttujen aiheisiin tehtävä selkeäksi. 

Onko kyseessä lehti, jossa julkaistaan kaikille ratsastuksen parissa harrastaville ja toi-

miville jotakin, vai selkeästi urheiluun ja ammattimaiseen toimintaan keskittyviä artikke-

leja? Keskustelin lehden tekijöiden kanssa, ja päätoimittaja Jussi Lähde painotti urheilua. 

(henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2016) Ratsastus on kuitenkin lajina urheilua, mutta lin-

javeto kilpaurheiluun ja harrastajaurheiluun olisi tehtävä lukijoille selkeämmäksi.  

Koska ratsastusurheilu käsittää monta erilaista lajia, on mietittävä, minkä tason kilpai-

luista kirjoitetaan juttuja. Lajia voi harrastaa aina matalimmalta tasoilta kotimaiseen kan-

salliseen tasoon, mutta kansainvälinen kilpaileminen vaatii jo ammattimaisuutta. 

Vuositasolla isoja, kansainvälisiä kilpailuita, ei ole montaa Suomessa. Kansallisella ta-

solla kilpaillaan lähes vuoden ympäri. Talvikaudella vähemmän, mutta kesäkaudella ki-

soja riittää jokaiselle viikonlopulle ympäri Suomen. Lehden tekijöiltä tämä vaatii paljon 

liikkumista ja nopeatempoista työskentelyä. Lisäksi seurannassa ovat ulkomailla kilpai-

levat suomalaiset, joiden haastatteluja on viikoittain joko printtilehdessä tai verkkoliit-

teessä. 

Lehden ratsastuspuoli toimii päätoimisesti yhden vakituisen toimittajan voimin, ja sään-

nöllisesti kirjoittavia avustajia on vaihtelevasti. Ratsastuspuolen vastaavan toimittajan 

Leena Alérinin mukaan avustajia voisi olla enemmänkin, mutta riittävää asiantuntevuutta 
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hyvän, journalistisen kirjoitus- ja kuvaustaidon lisäksi on hankalaa löytää. (henkilökoh-

tainen tiedonanto 9.2.2016) Nettisivun uutisointi keskittyy tällä hetkellä vain isoimpiin ta-

pahtumiin, tuloksiin ja tuleviin juttuihin. Maailmalla tapahtuu jatkuvasti paljon suomalai-

siinkin liittyviä asioita, joten nettisivujen päivittäminen pitäisi myös kehittää uutismaisem-

maksi. Kerran viikossa jokin juttu ei ylläpidä sivukäyntejä. 

Myös jo julkaistuja, suosittuja artikkeleja voitaisiin julkaista lyhennettyinä verkkosivuilla, 

sillä moni lukija voisi kiinnostua myös lukemaan pidemmän version. 

Sosiaalisessa mediassa pitäisi tehdä kehitysharppaus, sillä esimerkiksi Twitterin lukemat 

kertoivat karua kieltä. Sosiaalista mediaa voisi hyödyntää juttujen ennakkoina, ja antaa 

mielenkiintoisia palasia lukijoille odoteltavaksi. 

 

 4.1 Juttusarjojen kehittämien 

Juttusarjoja voisi ravipuolen tapaan tehdä kuukauden hevosesta. Nyt on jo aloitettu ko-

timaisten puoliveristen ratsujen esittely, mutta lehden takakansien tapaan voisi viikoittain 

esitellä myös ratsupuolelta nuoria hevosia. Tätä voisi hyödyntää erityisesti Plussassa, 

jonne on mahdollista saada enemmän kuviakin. 

Muutama vastaaja kaipasi myös takavuosien tähtien kuulumisia, ja näissäkin ravipuoli 

on jo edellä. Lehti julkaisee ravipuolen menestyjistä juttusarjaa nimeltä ”Vielä on virtaa”. 

Koska ratsastusmaailma Suomessa on pieni verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, 

ovat samat henkilöt usein esillä. Lukijat kaipaavat jatkuvasti uusia näkökulmia ja mielen-

kiintoisia tarinoita luettavaksi. Ratsastus on lajina sellainen, että uusia kasvoja tulee, 

mutta ne myös häviävät nopeasti. Tämäkin vaatii toimittajilta lajituntemusta ja tiivistä 

seurantaa, jotta saadaan oikeat ihmiset nostettua esille, oikeaan aikaan. 

Jos sivutilaa ei pystytä lisäämään printissä, tulisi juttuja julkaista enemmän Plussassa, 

ja viikoittain voisi julkaista myös joitain vanhempia artikkeleita juttusarjan muodossa. 

Isoimmista kotimaisista kilpailuista voisi julkaista aina esimerkiksi ”10 ja 20 vuotta sitten”-

sarjat. 

 

4.2 Plussan kehittäminen 
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RatsastusPlus on ilmestynyt helmikuusta 2015 alkaen. Se julkaistaan joka maanantai, 

yleensä alkuillasta. 

Kirjautumaan sivustolle pääsee ainoastaan asiakasnumerolla, ja tätä pidetään lukijoiden 

kommenttien perusteella hyvin hankalana muotona. Nykyaikana ihmiset ovat enemmän 

netissä, ja kaiken pitäisi olla helposti saatavilla, joten kirjautumista tulisi kehittää suju-

vammaksi, mahdollisimman nopealla aikataululla. Säännöllisesti ihmiset ihmettelevät 

lehdessä julkaistujen juttujen vähyyttä, varsinkin kilpailuiden osalta. Linjavetona kun on 

ollut, että viikonlopun kisaraportoinnit julkaistaan netissä tuoreeltaan. Alla avoimen ky-

symyksen vastauksia lukijakyselystä. 

Ratsastusplussaan kirjautuminen pitää tapahtua jollakin muulla kuin lehdessä 

olevalla tilaus- /asiakasnumerolla.  Lehti on aina kotona, mutta minä en välttä-

mättä.  On siis tilanteita, että olisi halua lukea Ratsastusplus, mutta ei voi, kun ei 

muista numerolitaniaa ulkoa. Kirjautuminen voisi tapahtua käyttäjätunnuksella 

/sähköpostiosoitteella ja salasanalla, kuten esim. Hesarin nettilehteä lukiessa. 

Luen kyllä RatsastusPlussaa, mutta kännykällä (Windows Phone) lukeminen on 

todella rasittavaa, koska sivu heittää ulos useita kertoja yhden liitteen lukemisen 

aikana, pahimmillaan jopa useita kertoja yhden pidemmän artikkelin aikana. 

Tämä ongelma täytyy ehdottomasti saada kuntoon käyttäjäkokemuksen paranta-

miseksi. 

Tietokoneella lukiessa artikkelin pääkuva voisi olla pienempi, niin ei tarvitsisi 

scrollata niin kamalasti joka artikkelin kohdalla. 

En ole kuullutkaan... Olen ravi-ihminen, mutta luen usein ainakin osan lehden rat-

sastusjutuista. 

 

Toisena suurena ongelmana näen sen, että osa lukijoista ei kyselyn perusteella ole ta-

voittanut nettiliitettä. Tähän voisi auttaa useammat viittaukset, esimerkiksi kilpailuenna-

koista kirjoitettavissa jutuissa ja Facebookissa. Lisäksi kampanjat, jolloin Plus on kaik-

kien luettavissa, olisi hyvä pitää useamman kerran vuodessa. Viimeisin kampanja Plus-

san osalta oli sen ensimmäisenä toimintakuukautena keväällä 2015. Tuolloin liite oli va-

paasti kaikkien luettavissa. 

Kampanjat kannattaisi mielestäni ajoittaa isoimpien kotimaisten tapahtumien ympärille, 

jolloin printtilehtiä on muutoinkin jaossa ilmaiseksi. Näin potentiaalinen lukijakunta kas-

vaisi, kun lehden sivuilla selkeästi mainittaisiin Plussan olemassaolosta. Monella leh-

dellä on nykyään käytössään verkkosivuilla tyyli, jossa lukija pääsee lukemaan jutun 

alun, mutta loppuosaa varten tulee kirjautua. Tämä saattaa koukuttaa osan lukijoista, 
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mutta toisaalta myös karkottaa heitä. Itse koen kuitenkin, että mitä enemmän mielen-

kiintoisia juttuja saataisiin nostettua näkyville, sen enemmän ihmiset kiinnostuvat Plus-

sasta. 

Koska Plussa julkaistaan jo maanantaisin, edellyttää se hyvää etukäteissuunnittelua, ja 

nopeaa haastatteluiden purkua viikonlopun tapahtumista.  

Ehdotankin julkaisupäivän siirtoa esimerkiksi tiistaille, jolloin juttujen tekoon jää enem-

män aikaa. Näin kisaraportit olisivat luettavissa tuoreeltaan, mutta laadukkaina, ja jopa 

laajemmalla sisällöllä. Myös mahdollisten videoiden editoimiseen jäisi aikaa, ja niitä saisi 

useammin esille. 

Olisi myös tärkeää saada muutama vakituinen avustaja pääkaupunkiseudun ulkopuo-

lelta, jotta juttuja tulisi paikan päältä tehtynä, niin pohjoisesta, idästä kuin lännestäkin. 

Varsinkin kisaraportoinneissa tämä näkyisi selkeänä profiilin nostattamisena. 

Plus pitäisi myös ehdottomasti olla tilattavissa itsenäisenä liitteenä, sillä osa ihmisistä ei 

halua tilata printtilehteä, mutta Plussa voisi heitä kiinnostaa omana julkaisunaan. 

 

4.3. Loppupäätelmät 

 

Mielestäni onnistuin kyselyssä kohtuullisen hyvin. Sain sellaisia vastauksia, joita olin 

etukäteen ajatellutkin tulevan. Ainoastaan vastausten määrän olisin toivonut olevan 

suurempi, sillä näin olisi saanut laajemman otannan. 

Kehittämissuunnitelma oli helppo rakentaa omien kokemusten ja kyselyn vastausten 

perusteella. Lehdellä on todelliset tarpeet kehittää ratsastuspuolta, ja kilpailu on sillä 

saralla hyvin vähäistä. Lukijat ovat kriittisiä ja tuntevat lajin hyvin, joten vaatii toimitta-

jilta todella paljon kriittisyyttä ja monipuolisuutta erilaisten tapahtumien osalta. 

Jos muuttaisin jotakin, niin tarkentaisin kyselyssä muutamia kysymyksiä. Rajaisin myös 

kyselyn niin, että siihen vastaisi pääasiassa ratsastusliitteitä lukevat henkilöt, sillä nyt 

näin pienessä otannassa näkyy heti vain raveista kiinnostuneiden vastaukset. 
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Tätä kyselyä olisin voinut rohkeammin jakaa omissa sosiaalisen median kanavissani, 

mutta en usko sen vaikuttaneen vastaajamäärän kummoisestikaan. Kuten Kimmo Veh-

kalahti toteaa monisteessaan Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät, on hyvä saada 

riittävä otanta vastauksia. (Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät 2014) 

Tulevaisuudessa voisi kehittää Hevosurheilu-lehden sosiaalisen median käyttöä ja hyö-

dyntää verkkosivuja laaja-alaisemmin. Nyt ravipuolen uutisointi toimii jo mukavasti, 

mutta jostakin syystä ratsastuspuoli ei yllä samaan tasoon. 

Jatkotutkimus Plussan osalta voisi olla paikallaan vuoden-parin päästä, kun se on löy-

tänyt paikkansa mediakentällä. 
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