
Vaulting Club Finland Ry     VCF 
 

Vikellyskilpailut la 7. ja su 8.9.2019 Hessi-talli, Urjala 
 

Käsiohjelma 
 

 
 
Kisaorganisaatio: 
VCF:n hallitus: 
Lilli Merinen, Sanna Tapojärvi-
Rasi, Heidi Sinda, Annele 
Matintupa, Vera Häkkilä, Katri 
Kela, Lotta Merinen, Marika 
Taavitsainen  
 

Toimihenkilöt:     
Kilpailun johtaja Heidi Sinda 
Tuomariston pj Karolina Wickholm 
Tuomari  Meri-Tuulia Huurresalo 
Stewardi Mervi Tirkkonen  
Ensiapu Anne Kärki 
 

Talkooväki: 
kaikkiaan liki 50 avuliasta ja 
iloista hevosurheilun ystävää 
 
 
  

 
https://vaultingclubfinland.wordpress.com   seuraa meitä fb:ssä ja instassa    vaultingclubfinland 

 
 

Tervetuloa seuraamaan jännittäviä urheilusuorituksia ja  
nauttimaan maukkaita buffetin antimia!  

Voimistelua liikkuvan hevosen selässä 

Vikellys on voimistelua liikkuvan hevosen selässä. Laji yhdistää voimistelun elementtejä yhteistyöhön hevosen 
kanssa. Vikellys on sekä vaativaa kilpaurheilua että rakas hevosharrastus monen ikäisille. Vikellyksessä juoksuttaja 
ohjaa ympyrällä liikkuvaa hevosta. Ympyrän keskellä seisova juoksuttaja säätelee hevosen liikkeitä liinan, 
juoksutuspiiskan ja ääniapujen avulla. Kilpailuissa myös juoksuttaminen edellyttää juoksutusluvan.  

Vikellys kuuluu Suomen Ratsastajainliiton määrittelemiin kilpailulajeihin. Vikellyksessä kilpaillaan käynnissä ja 
laukassa yksin, pareittain ja joukkueina. Kaikissa vikellyskilpailujen luokissa esitetään musiikin kera vapaaohjelma, 
jonka on tarkoitus ilmentää vikeltäjän monipuolisia taitoja. Vapaaohjelman arvioinnissa huomioidaan suorituksen 
puhtaus, liikkeiden vaikeustaso ja ohjelman sommittelu sekä taiteellisuuselementtejä. Lisäksi monissa luokissa 
esitetään perusliikkeet, jotka on suunniteltu mittaamaan erilaisia vikeltäjän taitoja, kuten kykyä myödätä hevosen 
liikettä. Myös hevosen suoritus arvostellaan. 
Vikellyskilpailut jaotellaan ratsastuskilpailujen tavoin tasoille 1-5. Koska laji on pieni ja kilpailuja verraten vähän, 
kilpaillaan samassa kilpailutapahtumassa usein eri tasoilla ja suomalaiset vikeltäjät hevosineen matkustavat eri 
puolilta Suomea kaikkiin kauden kilpailuihin. Nyt käytävä Vaulting Club Finland Ry:n Urjalan kilpailu käydään 
aluekilpailuna eli tasolla 2.  
Vikellysluokkien vaikeustasoja on kolme: käynnissä kilpaillaan helpolla tasolla C ja laukassa helpotetun laukan 
tasolla B sekä vaativalla tasolla A. Mestaruuskilpailut käydään tasolla A.  
Ikäluokkien suhteen vikellyksessä noudatetaan ratsastuksen muiden lajien ikäjaottelua: kilpailija on lapsivikeltäjä 
sen kalenterivuoden loppuun jona hän täyttää 14 ja juniori sen kalenterivuoden loppuun jona hän täyttää 18. C-
tasolla, eli helpolla tasolla Suomessa on käytetty luokkajakona kilpailijan tulostasoa ja luokkia yksinvikellyksessä on 
tavallisimmin kaksi: aloittelijat ja yli 6 pistettä aiemmin kilpailuissa saavuttaneet tai laukassa aiemmin kilpailleet.  
Ratsastuksen muista lajeista poiketen vikellyksessä kilpaillaan erikseen naisten ja miesten sarjoissa. 
Vikellyksessä kilpailulupia Suomessa on tällä hetkellä n. 110 vikeltäjällä, juoksuttajaluvat on n. 30 juoksuttajalla ja 
hevosia vikellyskilpailuissa tänä vuonna on ollut 35. 

Vikellysharjoittelu on monipuolista 

Harjoituksissa vikelletään tyypillisesti käynnissä, ravissa ja laukassa molempiin suuntiin. Lisäksi harjoitellaan 
permannolla, voimistelutelineillä ja erityisesti vikellystä varten rakennetulla, paikallaan olevalla tai liikkuvalla 
vikellyspukilla, joka on esimerkiksi puusta tai tynnyreistä rakennettu harjoitushevonen.  

Vikellyshevosen valmennus on oltava myös monipuolista samoin kuin muissakin ratsastuksen lajeissa.  

Vikellyksen historia 

Vikellystä harrastettiin jo antiikin aikana sirkuksissa. Rohkeimmat kokeilivat siihen aikaan vikellystä jopa härillä. 
Vikellys oli myös ratsuväessä käytetty koulutusmuoto 1800-luvulla sekä 1900-luvun alussa, jonka avulla kehitettiin 
ratsastajan tasapainoa ja kykyä seurata hevosen liikkeitä. Vasta 1940-luvulla vikellyksestä tuli lasten ja nuorten laji. 
Suomeen vikellys rantautui 1980-luvun puolessa välissä. Ensimmäisiä vikellyskilpailuja Suomessa järjestettiin 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.  
Nykyään vikellys on vaativa kilpaurheilulaji mutta myös erinomainen tapa parantaa notkeutta, tasapainoa ja 
koordinaatiokykyä. Laji sopii kaikille, jotka pitävät hevosista ja voimistelusta. Vikellys sopii erityisesti lapsille ja 
nuorille (suurin osa lajin harrastajista on n. 10–17-vuotiaita tyttöjä), mutta vikellyksen voi aloittaa vanhempanakin.  

Esittelyn tietolähteenä mm. Suomen ratsastajainliitto Ry:n sivut ratsastus.fi 



Aikataulu tiivistetysti, tarkat lähtölistat muutoksineen löytyvät ilmoitustauluilta:   
https://kipa.ratsastus.fi/files1/VCF%20Urjala%202019_%20aikataulu%202.pdf 

 Lauantai 7.9.2019: 
 
klo 10:00 – n. 11.25  A- ja B-tason yksinvikellyksen perusliikkeitä  
       Tauko n. klo 11.10-11.20 
n. klo 11.25 - 13.50 C-tason yksinvikellyksen vapaaohjelmia 
 
       Lounastauko n. klo 12.10-13.20 
 
klo 13.50  Yksi C-tason joukkue, perusliikkeet ja vapaaohjelma 
n. klo 13.55 – n. 14.20 C-tason yksinvikellyksen vapaaohjelmat jatkuvat 

Tauko n. klo 14.20-14.30 
klo 14.30 – n. 15.45 A- ja B-tason yksinvikellyksen vapaaohjelmia  

Tauko n. klo 15.45-15.55 
klo 15.55 – 16.10 Kaksi A- tason pariohjelmaa 
 
klo 17.00  Loppuun saatettujen luokkien palkintojenjako 
  
Sunnuntai 8.9.2019: 
 
klo 10.00  B-tason joukkueen perusliikkeet 

Tauko n. klo 10.10-10.20 
klo 10.20  B-tason yksinvikellyksen perusliikkeitä 

Tauko n. klo 10.30-10.40 
klo 10.40 – 10.50 Kaksi C-tason pariohjelmaa 

Tauko n. klo 10.50-11.00 
klo 11.00  Yksi C-tason joukkue, perusliikkeet ja vapaaohjelma 
 

Tauko n. klo 11.15-11.25 
klo 11.25-n.11.30  Kaksi B-tason yksinvikellyksen perusliikesuoritusta 
klo n. 11.30-11.40 Kolme C- tason pariohjelmaa 
klo n. 11.40-11.50 Kaksi B-tason joukkueen perusliikesuoritusta 
klo n. 11.50-12.10 Kolme B-tason yksinvikellyksen perusliikesuoritusta 
       Tauko n. klo 11.55-12.05 
klo n. 12.10-12.15 Kaksi C- tason pariohjelmaa 
 
       Lounastauko n. klo 12.15-13.10 
 
klo 13.10- n. 13.25 Kaksi B-tason joukkueen vapaaohjelmaa 
klo n. 13.25-14.10 B-tason yksinvikellyksen vapaaohjelmia 
       Tauko n. klo 13.30-13.40 
klo 14.10  Hevosten palkintojenjako 
klo 15.00  Loppuun saatettujen luokkien palkintojenjako 

Yhteistyökumppanit: 

         

       

 
  

 

   
 

 

                     
 
 

Kiitos kaikille kilpailumme mahdollistaneille yhteistyökumppaneille 
 ja vapaaehtoisille sekä 

kilpailijoille taustajoukkoineen ja tietenkin paikalle saapuneelle yleisölle! 
 

Toivottavasti näemme ensi vuonna uudelleen! 
 


