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Aliupseerit ja poliisit vauhdissa: Kuva suomalaisten hevosten  1200 m:n 

risuestelaukasta. Oikealla voittaja, vääp. R. Lieska, Hyrkkä, aika 1,42,4.

Ensimmäinen 
Kuninkuusravivoittaja
ori Huovi.



Kuvat: Suomen Hevosurheilulehti Oy, 
Suomen Urheilumuseon valokuva-arkisto

Suomen 
Hevosurheilumuseo 

 Suomen Hevosurheilumuseon tehtävänä on 

tallentaa, arkistoida, tutkia ja julkaista suomalaista 

hevosurheilun historiaa suurelle yleisölle. 

Vuosien saatossa toteutettujen näyttelyiden kirjo 

on ollut laaja, käsittäen mm. ratsastusurheilun 

ikimuistoisia hetkiä niin olympia- kuin PM 

-tasollakin, suomenhevosen kohtaloita 

kriisiaikoina, eläinlääkintää, Marsalkan hevosia ja 

Ypäjän siittolanmäen historiaa.

 Hevosurheilumuseo on myös mukana erilaisissa 

 ”elävä museo” -projekteissa, toimii asiantuntijana 

muiden museoiden näyttelyissä, joissa käsitellään 

hevosalaa sekä julkaisee hyvätasoisia arkisto-

tutkimukseen perustuvia tietokirjoja hevosten ja 

hevostapahtumien historiasta. 

Erikoisnäyttely 2010:

Ravikuninkaallisia ja ratsastuksen aatelisia

Vuoden 2010 erikoisnäyttelyn aihe tulee suomalaiskansal-
lisista kilpahevosinstituutioista. Näyttely rakentuu krono-
logiseksi kokonaisuudeksi, jossa niin ravi- ja ratsastusur-
heilun nimenomaan suomalainen kulttuuriperintö pääsee 
oikeuksiinsa ja molemmat urheilulajit esittäytyvät yhdessä. 

Suomenhevonen on näyttelyn pääosassa, kuten myös tapah-
tumat, jotka on järjestetty kotimaisin voimin ja jotka ovat 
kasvattaneet hevosurheilun tunnettuutta. Näyttely valottaa 
kävijälle Kuninkuusravien historiaa, hetkiä jotka elävät vuo-
sikymmenistä toiseen, hevosia, valmentajia ja ohjastajia. 
Rinnalla kulkee 90 vuotta täyttävän Suomen Ratsastajainlii-
ton historia. Tiesitkö esimerkiksi mikä oli gentlemannisään-
tö? Tai millaista oli Talin laukkakilpailuissa 1930-luvulla?

Tapahtumista nostetaan esille hevosia, jotka ovat saavutta-
neet osaltaan mainetta ja kunniaa, ja näin vaikuttaneet 
suomalaiseen identiteettiin. Ensimmäinen kuninkuusravi-
voittaja Huovi, legendaarinen Murto, moninkertaiset kunin-
kaalliset kuten Vieteri, Vekseli ja Viesker sekä laukkahevonen 
Pamppu ja monet muut kiehtovat hevoset.

Näyttelyn teemaan kuuluvat myös erilaiset oheistapahtumat,
 joista tiedotetaan www.hippolis.fi -sivulla.  

Yleisölle näyttely avautuu toukokuussa ja on avoinna per-
jantaisin ja lauantaisin toukokuun alkupuolelta syyskuun al-
kuun, Hevosopiston suurimpien tapahtumien aikaan ja ryh-
mille tilauksesta. 

Hevosurheilumuseo sijaitsee Ypäjällä Hevosopiston toimis-
ton vieressä 1700-luvun lopun idyllisessä Viljamakasiinissa. 
Vieressä avautuu lounaishämäläinen kulttuurimaisema, Loi-
mijokilaakso laitumineen.

Tapaamisiin kesällä, olet 
tervetullut historian maailmaan!

Yhteistyössä


