Keppihevoset harrastuksena
Keppihevosharrastus on äärimmäisen monipuolinen. Yhden lajin rajoissa harrastaja kykenee
kehittämään monia eri taitoja. Tiivistettynä keppihevoset on liikunta- ja käsityöharrastus, mutta laji
ei rajoitu vain näihin kahteen päähaaraan. Moni harrastaa myös mm. keppihevosten valokuvaamista,
niiden keräilyä, aiheesta bloggaamista yms.
Moni liittää harrastukseensa elementtejä myös
larppaamisesta (live-roolipelaamisesta).
Keppihevosharrastus kehittyy jatkuvasti ja
tapoja harrastaa on yhtä monta kuin on
harrastajaakin. Jotkut harrastavat laajalti
kaikkea keppihevosiin liittyvää, toiset taas
esimerkiksi vain käsityömielessä. Suurin osa
aktiiviharrastajista kuitenkin ainakin jossain
määrin harrastaa sekä liikunta- että
käsityöpuolta.

Harrastajakunnasta suurimman osan muodostavat nuoret ja lapset. Esimerkiksi kilpailuissa
suurimman ikäryhmän muodostaa noin 12-18 -vuotiaat. Harrastajia on kuitenkin kaiken ikäisiä:
Niin alle 10 -vuotiaita kuin jo reippaasti teini-iän ylittäneitä täysi-ikäisiä. Aikuisharrastajia on koko
ajan enemmän ja enemmän. Sen lisäksi, että nuoremmat harrastajat kasvavat eivätkä lopeta
harrastusta, yhä useampi aikuinen löytää tiensä
keppihevosten pariin. Moni heistä on lapsena
harrastanut keppihevosia ja nyt uudestaan rakastuu
harrastukseen.

Keppihevosharrastus on nuorten ja lasten itse
kehittämä harrastus. Nykymuotoiseksi harrastus
alkoi muotoutua 90 -luvun lopulla ja 2000 -luvun
alussa. Edelleen tapahtumat ja kilpailut järjestetään
ajatuksella ”harrastajalta harrastajalle”. Eli nuorilta
nuorille. Suuremmissakin tapahtumissa on usein
kaikenikäisiä järjestäjiä ja avustajia aina lapsista
parikymppisiin ja sitä vanhempiin. Jokaisella on
oikeus olla mukana järjestämisessä ja
organisoinnissa ikään katsomatta. Harrastukseen liittyvissä isommissa päätöksissä ja projekteissa
(mm. yhdistyksen rekisteröinti) jokaisella harrastajalla on mahdollisuus vaikuttaa. Yhteisössä
arvostetaankin tasa-arvoisuutta kaikkien välillä.
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Muutenkin harrastajayhteisössä arvostetaan monia tärkeitä periaatteita. Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus
eri ikäisten, erilailla harrastavien ja eri taustoista tulevien ihmisten kesken on todellista. Jokaisella
on myös vapaus harrastaa juuri niinkuin haluaa. Kehittyminen harrastuksessa on suotavaa, mutta
jokainen saa tehdä sen täysin omaan tahtiinsa tai olla kehittymättä. Keppihevosharrastuksessa ei ole
varsinaisia taso- tai ikäryhmiä tai ne ovat erittäin löyhät. Jotkut tähtäävät mestaruuskilpailuihin,
toisille käy hyvin harrastaa vain omalla takapihallaan silloin tällöin. Jokaisella on vapaus päättää
kehittymisestään itse.

Moni harrastaja kuitenkin mittaa kehittymistään mm.
kilpailuissa. Monille kilpaileminen on erittäin tärkeä osa
harrastamista. Keppihevosratsastajat kilpailevat pääasiassa
este- ja kouluratsastuksessa, mutta lajikirjo on
kokonaisuudessaan laaja. Kilpailuja järjestetään ympäri
vuoden, mutta kiireisin kisakausi sijoittuu kesälle.
Kuten alussa mainittu, keppihevosharrastus kehittää monia eri
taitoja. Käsityöpuoli kehittää luovuutta, mielikuvitusta,
ompelu- ja kaavoitustaitoja sekä eri käsityötekniikoiden
tuntemusta. Yhteisössä aktiivisena toimiminen taasen
sometaitoja, sosiaalisia kykyjä ja äidinkielen taitoja.
Tapahtumien järjestäminen opettaa kaiken ikäisille organisointi- ja ongelmanratkaisukykyjä sekä
vastuuntuntoa. Harrastuksen liikuntapuolta ei voi vähätellä. Keppihevosen kanssa voi liikkua
monella eri tavalla ja monessa eri lajissa eli todella monipuolisesti. Näillä lajeilla yhteistä on, että
keppihevonen on niissä harrastusväline. Esteratsastukseen kuuluu korkeita hyppyjä ja tiukkia
kulmia. Kouluratsastus on parhaillaan monen minuutin kestävyyssuoritus tai lähes tanssillinen
kokonaisuus. Laukka- tai raviratsastuksessa pyritään mahdollisimman nopeaan ja räjähtävään
suoritukseen. Usein perus ratsastuskin täyttää rankan intervalliharjoittelun määritelmän. Näin ollen
keppihevosratsastus kehittää kuntoa äärimmäisen monipuolisesti. Lisäksi ratojen opettelu kehittää
muistia.

Monen keppihevosratsastukseen ja harrastukseen ylipäätään liittyy myös liveroolipelaaminen eli larppaaminen, joka tuo vielä
oman mausteensa harjoitteluun. Esimerkiksi
maastolenkistä tulee hieman
mielenkiintoisempaa, kun persoonaltaan
energinen keppihevonen päättää ”lähteä käsistä”
ja vie näin ollen ratsukon pukkilaukkaan.

Keppihevosharrastus on siis lyhyesti sanottuna todella monipuolinen harrastus. Keppihevonen on
harrastusväline, jonka kanssa kaikki toiminta on vähän hauskempaa.
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