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LUKIJALLE
Suomessa ei tähän mennessä ole ilmestynyt täysin kotimaisin voimin tehtyä vammaisratsastusopasta. Käsikirja Vammainen ratsastajana valmistui
1990-luvun alussa, sitä ennen SRL oli julkaissut Hevonen vammaisen
palveluksessa -kirjasen. Nämä molemmat julkaisut olivat käännöksiä.
Tanskalais-suomalaisena yhteistyönä ilmestyi 1994 Anna minullekin mahdollisuus ratsastaa -vihkonen. Näiden julkaisujen tiedot ovat kuitenkin jo
osittain vanhentuneet, ja oli aika tehdä uusi julkaisu.
Tämän oppaan sisältö käsittää pääpiirteittäin ne asiat, jotka käsitellään
taluttajien ja avustajien peruskurssilla. Tarkoitukseni oli alun perin tehdä
opas peruskurssin ohjaajille, mutta työn edetessä tämä ajatus muuttui.
Oppaasta on varmastikin eniten hyötyä, kun se on kaikkien halukkaiden
saatavilla.
Aineistoa tähän oppaaseen olen koonnut eri lähteistä. Valitettavasti kaikista mukaan otetuista ajatuksista en osaa sanoa, mistä ne olen saanut.
Suuri osa sisällöstä pohjaa omaan kokemukseeni, joka on kertynyt vammaisratsastusta ohjatessani ja koulutuksia pitäessäni.
Sellaisia ohjeita, jotka koskisivat kaikki ratsastajia, on vaikea kirjoittaa.
Ratsastajat ovat yksilöitä, ja yhdelle ratsastajalle sopiva tapa ei ehkä sovi toiselle. Jotkut vammaisratsastajat osallistuvat nk. tavallisille tunneille,
eikä tämän oppaan tietoja juuri tarvita heidän kohdallaan. Oppaassa
olen pyrkinyt pysymään mahdollisimman yleisellä tasolla. Laji vaatii kuitenkin aina soveltamista ja melkoisesti myös luovuutta.
Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat auttaneet tämän oppaan
syntymisessä.
Helsinki, lokakuussa 2004
Merja Alasjärvi
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VAMMAISRATSASTUS

1

MITÄ VAMMAISRATSASTUS ON?
Vammaisratsastus on ratsastusta, jossa ratsastaja voi käyttää apuneuvoja ja apuvälineitä ja jossa opetustapaa sovelletaan ratsastajalle sopivaksi. Vammaisratsastukseen kuuluu luonnollisesti myös hevosenhoito.
Suomen Ratsastajainliitto ry:n esitteen mukaan ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii kaikille
ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Sitä voi harrastaa ympäri vuoden kaupungeissa ja maaseudulla. Ratsastus kehittää fyysistä kuntoa, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiokykyä. Toiminta hevosen kanssa on
antoisaa. Se kehittää vastuuntuntoa ja opettaa toimimaan yhteistyössä
eläimen kanssa. Ratsastusta voi harrastaa perheen ja ystävien kanssa tai
yksin, omaksi ilokseen tai kilpailumielessä, ulkona luonnossa tai ratsastushallin suojassa – mahdollisuudet ovat miltei rajattomat.
Vammaisratsastus on liikuntaa. Ratsastaminen voi olla kuntoliikuntaa,
hyötyliikuntaa tai terveysliikuntaa. Tavoitteena voi olla ratsastustaitojen ja
hevostaitojen opettelemisen rinnalla mielen virkistys tai fyysisen kunnon
kohottaminen.
Ratsastaessa voi hengästyä, hikoilla ja vahvistaa lihaksia samalla kun
nauttii yhteistyöstä hevosen kanssa. Ratsastajan tulee kommunikoida hevosen kanssa. Tämän yhteistyön opetteleminen vaatii ratsastajalta keskittymistä ja itsehillintää sekä samanaikaista monien aistien kautta tulevan tiedon käsittelytaitoa.
Vammaisratsastus on urheilua. Ratsastaja voi halutessaan myös kilpailla ja päästä tavoitteellisella ja sitkeällä harjoittelulla ja sopivilla hevosilla hyvinkin pitkälle. Kilpaileminen aloitetaan omassa seurassa ja
omalla tallilla, ja normaalikäytännön mukaisesti edetään aluekilpailuihin
ja kansallisiin kilpailuihin. Periaatteessa urheilun ja liikunnan selkein ero
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on tuloksen mittaaminen. Ratsastuksessa tuloksia mitataan pisteillä, prosenteilla ja ajan määreillä.
Vammaisratsastus on ratsastusta ja tavallista ratsastuksenopetusta, jota
voidaan soveltaa ratsastajan kykyjen mukaan opetettavan asian kuitenkaan mitenkään muuttumatta.
Vammaisratsastus on lyhyt käyttönimitys, uusi nimitys on erityistä tukea
tarvitsevien ratsastus (ent. erityisryhmien ratsastus).
Erityisryhmien toimikunnan mietintö määrittelee erityisliikunnan seuraavasti: ”Erityisryhmien liikunta on sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on
vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan tai joiden liikunta vaatii soveltamista tai erityisosaamista.”

VAMMAISRATSASTUKSEN TAVOITTEET
Ratsastuksen tavoitteena on opetella hevostaitoja ja ratsastamista, niin
että ratsastajan ja hevosen yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja
mukavaa. Taidon lisääntyessä ratsastus on aina myös turvallisempaa.
Erityistä tukea tarvitsevalla ratsastajalla on oikeus valita hänelle itselleen
parhaiten sopiva ratsastuspaikka. Ratsastajana ja seuran jäsenenä hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin ratsastajilla.
Vammaisratsastajien mahdollisuudet päästä tunnille valitsemalleen ratsastuskoululle paranevat koko ajan.
Vammaisratsastajat ratsastavat joko omassa ryhmässään, yksityistunnilla tai tavalliseen ryhmään integroituneina. Kaikki tavat ovat hyviä, ja ratkaisu tehdään aina tilanteen mukaan.
Hyvä ratsastuskoulu tai -talli on paikka, jossa on alkeisopetukseen sopi-

6

Suomen Ratsastajainliitto ry - Vammaisratsastus

LOPULL Vammaisopas

25.11.2004

13:29

Sivu 7

via, osaavia ja hyväluonteisia hevosia, innostunut ja ammattitaitoinen
ohjaaja tai opettaja ja riittävästi innostuneita taluttajia ja avustajia.
Olosuhteiden pitää olla sopivat liikuntarajoitteisille. Avoin ja suvaitsevainen ilmapiiri ja yhteisön myötämielinen suhtautuminen ovat toiminnalle
hyvänä tukena.
Ratsastajan hyviä luonteenpiirteitä ovat kokeilunhalu ja halu oppia lisää
uusia asioita. Ratsastajalta toivotaan avoimuutta ja sitkeyttä sekä kykyä
kestää vastoinkäymisiä ja aitoa kiinnostusta hevosiin.
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MIKSI RATSASTAMAAN?

2

Opetushallituksen julkaisussa KOULULIIKUNTAA KAIKILLE annetaan liikuntakasvatuksesta seuraava määritelmä: ”Opettamalla liikuntataitoja ja
-tietoja sekä tarjoamalla myönteisiä elämyksiä pyritään kehittämään oppilaiden fyysistä kuntoa sekä luomaan oppilaille liikunnallinen elämäntapa ja tarve ylläpitää toiminta- ja työkykyisyyttään kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistämiseksi.”
Liikunnan tavoitteena on opettaa perusmotoriikkaa ja liikehallintaa ylläpitäviä ja kehittäviä harjoituksia ja antaa tietoa ja taitoa oman kunnon
huoltamiseksi. Liikuntakasvatukseen kuuluu myös terveyskasvatuksen tietojen ja taitojen opetteleminen. Liikunnan avulla tutustutaan paikalliseen
ja kansalliseen sekä kansainväliseen liikuntakulttuuriin.
Myönteiset liikuntaelämykset kasvattavat ja lisäävät itseluottamusta, yhteistoimintahenkeä, sinnikkyyttä (sisua), me-henkeä, rehellisyyttä, tasa-arvoa (erityisesti ratsastus), toisten huomioonottamista, opetukseen ja oppimiseen keskittymistä, sääntöjen noudattamista, ilmaisutaitoa ja itseohjautuvuutta. (Koululiikuntaa kaikille)
Ratsastusliikunnan erityispiirteitä ovat
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itsetunnon kohentuminen suuren ja vahvan eläimen käsittelyn ja
hallinnan kautta
pitkäjänteisyys, kärsivällisyys ja nöyryys
jännitys ja vauhti
riskien otto ja hallinta
hevosen rooli luotettavana yhteistyökumppanina
mahdollisuus näyttää helliäkin tunteita
hevosen liikkeen vaikutus lihasjänteyden normalisoitumiseen
koordinaatiokyvyn ja tasapainon kehittyminen
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VAMMAINEN RATSASTAJANA

3

Ratsastaja tarvitsee liikkumisen taitoja harjoitellessaan yhteistyötä hevosen kanssa. Voidakseen ratsastaa ratsastajan tulee sovittaa yhteen
oman vartalonsa ja hevosen liike.

Lihasjänteys (tonus)
Ratsastajan lihasjänteys voi olla epänormaali. Ratsastajan lihaksisto voi
olla jäykkä (spastinen), veltto (hypotooninen) tai sen jänteys voi vaihdella näiden välillä. Kyseessä on keskushermoston vaurio. Lihasjänteysongelmia ilmenee CP-oireyhtymässä, jossa vaurio on pysyvä, ja MS-taudissa, jossa vaurio on etenevä, sekä yleensä neurologisissa vammoissa ja
sairauksissa.
Ratsastuksen on todettu normalisoivan lihasjänteyttä. Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan vähitellen ratsastustunnin aikana. Muutos on usein kuitenkin huomattava. Lihasjänteyteen voivat vaikuttaa myös tunnetila, innostus, pelko, valo, sää, äkkinäiset liikkeet ja esimerkiksi kiputila. Jos ratsastaja on kovin veltto, eikä esimerkiksi hallitse ollenkaan istuma-asentoaan eikä pysty kannattamaan päätään, ratsastus liikuntalajina ei ole
suositeltavaa.

Tahattomat liikkeet
Tahattomat liikkeet liittyvät neurologisiin ongelmiin. Ne tulevat usein vahvasti esiin uusissa, jännittävissä tai yllättävissä tilanteissa ja haittaavat ihmistä hyvinkin paljon.
Ratsastuksessa tahattomat liikkeet rauhoittuvat yleensä vähitellen, ja
ratsastaja pystyy nauttimaan liikunnasta. Hevosen valintaan täytyy tällaisen ratsastajan kohdalla kiinnittää erityistä huomiota. Hevonen voi suvaita rajujakin pakkoliikkeitä, tai sitten se ei todella ymmärrä ratsastajan
antamia ylimääräisiä signaaleja. Esimerkki tällaisesta on ratsastajan pohkeen liike hevosen kylkeä vasten.
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Tasapaino
Tasapaino-ongelmia voi aiheuttaa näkö, kuuloelinten ongelmat, hahmottaminen ja aistiminen. Yleensä myös neurologiset vammat tai sairaudet
vaikuttavat tasapainoon. Tasapaino vaihtelee sairauden eri vaiheissa.
Ratsastuksessa tarvitaan tasapainoa, ja ratsastustaitoja opetellessa tasapaino kehittyy. Jos ratsastajalla on vaikeuksia tasapainon kanssa, avustajan tulee kehottaa häntä korjaamaan asentoa tai korjata sitä itse.
Taluttajan tulee välttää äkkipysähdyksiä ja tiukkoja käännöksiä.

Hahmottaminen
Hahmotushäiriöisellä viesti ei etene aivoista toiminnan tasolle. Nähdyn,
kuullun ja tilan käsittelemisessä on vaikeuksia. Ratsastajalla voi myös olla vaikeuksia oman kehonsa hahmottamisessa.
Hahmotushäiriöiselle korkeuserojen oikea havaitseminen voi olla vaikeaa;
tumma kohta maassa pohjaton kuilu ja pieni puomi ylitsepääsemätön.
Ratsastaja ei aina pysty erottamaan ohjaajan puhetta monien muiden äänien joukosta, ja hänen voi olla vaikea arvioida, mistä suunnasta ääni tulee. Ratsastuskentällä oman sijainnin määrittäminen voi olla vaikeaa, voltin muodon ratsastaminen ei onnistu, vasen ja oikea ovat yhtä sekamelskaa ja ryhmän ensimmäisenä ratsastaminen on pelkkää tuskaa.
Oman kehon hahmottamisen vaikeus voi aiheuttaa sen, että ratsastaja ei
tiedä istuvansa satulassa vinossa. Tilannetta voi vaikeuttaa vielä se, jos
ratsastajalla ei ole lihasvoimaa korjata asentoaan edes kehotuksen saatuaan.
Ongelmat pitää tiedostaa. Hahmotushäiriöistä ei laiteta ryhmän ensimmäiseksi, ja ratsastusradan teiden opettelemisessa voidaan auttaa piirtämällä kuviot maahan ja kävelemällä reittejä etukäteen. Vasemman ja oikean erottamisessa voidaan käyttää ohjissa merkkejä, ja puhuttaessa
käytetään ohjeena esim. maneesin seinässä olevaa mainosta. Ohjeissa
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tulee pyrkiä lyhyyteen sekä konkreettisuuteen. Rauhallisuus ja kaikenlaisen ylimääräisen hälinän minimoiminen on tärkeää. Avustaja voi kerrata
ohjeet ratsastajalle.

Raajapuutokset
Raajapuutokset voivat olla synnynnäisiä, loukkaantumisen seurauksena
tai esimerkiksi sairauden takia tehtyjä amputaatioita. Ratsastajalla voi olla proteesi puuttuvaa raajaa korvaamassa. Kaikki ratsastajat eivät käytä
proteesiaan ratsastettaessa, koska sen hiertäminen voi aiheuttaa ongelmia. Proteesin käyttö vaikuttaa luonnollisesti tasapainoon ja hevosen selässä istuntaan, joten ratsastajan tulisi valita, aikooko hän käyttää proteesiaan myös ratsastuksen aikana. Näillä ratsastajilla on käytössä erilaisia ohja- ja jalustinratkaisuja.
Halvaantunut ratsastaja ei aina hahmota kehonsa halvaantunutta puolta.
Tätä ”unohtunutta” puolta tai kehon osaa ei kuitenkaan ratsastuksessa
kannata käytössä hylätä, vaan ratsastajaa tulee tukea käyttämään myös
sitä.

Näkö
Ratsastajalla voi olla eriasteisia näkökyvyn ongelmia. Näön puutteita on
erilaisia, ja kahta samalla tavalla näkevää ei ole. Näkökenttä voi olla hämärä, rajallinen tai puuttua kokonaan. Näön tarkkuus voi vaihdella valoisuuden mukaan, hämäräsokeus on hyvin yleistä ja vastaavasti kirkas
auringonpaiste voi haitata ratsastajaa.
Opettamisessa käytetään erityisesti sokeilla paljon puhetta ja kädestä pitäen ohjaamista. Ratsastusradan kirjainten ilmaisemiseen käytetään ääntä tai merkinantolaitetta. Jonkin verran näkevillä ratsastamista helpottaa
se, että kiinnitetään erityisesti huomiota merkkien, reunojen ja tilojen näkymiseen ja valoisuuteen. Kontrastivärien käyttäminen ja kunnollisen valaistuksen järjestäminen kaikissa tiloissa on toivottavaa.
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Sairaudet
Sairauksista esimerkiksi MS-tauti ja reuma ilmenevät ja vaikuttavat ratsastukseen eri tavoin. MS-tautia sairastava ratsastaja voi aamulla olla notkeampi kuin illalla. Äkkinäinen väsähtäminen on hyvin tyypillistä. MS-ratsastajat ovat yksi suurimmista ratsastavista ryhmistä. Tavallisessa ratsastusryhmässä voi olla kenenkään muun sitä tietämättä MS-tautia sairastava, joka pitää ratsastuksella kuntoaan yllä. Tila pahenee yleensä asteittain, mutta kunto voi välillä parantuakin. Ratsastaja voi tarvita hyvinkin paljon avustusta ratsastuksessaan tilan huonontuessa.
Nykyään reumaa sairastavat voivat ratsastaa kuntonsa mukaan. Vain tulehdusvaiheessa ratsastusta tulee välttää. Reumaatikon nivelten liikerajat voivat olla hyvinkin rajoittuneita. Erilaiset ohjaratkaisut ovat tavallisia,
ja kovin pullean hevosen selässä reumaatikko ei voi istua. Tekonivelet ovat
reumaatikoilla melko yleisiä, joten putoamista yritetään välttää kaikin
mahdollisin keinoin.
Epilepsia on sairaus, josta ratsastajalla on velvollisuus ilmoittaa ohjaajalle. Se ei nykylääkityksen aikana aiheuta useinkaan ongelmia, mutta turvallisuuden vuoksi on parempi, että sairaus on tiedossa. Hevonen usein
myös ”ilmoittaa” tulevasta kohtauksesta muuttumalla hyvin jännittyneeksi.

Tuntoaisti
Ratsastajalla voi olla poikkeava tunto. Jos ratsastajalla on esim. selkäydinvamma, tunto voi olla hyvin heikko tai puuttua kokonaan. Tällöin ratsastaja ei tunne mahdollista hiertymistä ja hankautumista. Näiden parantuminen voi aiheuttaa ratsastukseen pitkän tauon, ja siksi ratsastajan
tulee pyrkiä ehkäisemään vaurioita ennalta mm. sopivalla vaatetuksella.
Yliherkkyys voi estää esimerkiksi hevosen taputtamisen ja ratsastajalle
epämukavalta tuntuvaa ainetta olevien ohjien käsissä pitämisen.
Avustajan otteiden tulee olla selkeät ja rauhalliset.
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Paino ja koko
Ratsastus sopii myös tukevillekin ihmisille, kunhan huomioidaan myös hevosen koko ja painorajat. Ylipainoa voi olla niin paljon, että ratsastus ei
ole mahdollista.
Alipainoisella henkilöllä voi olla vaikeuksia oman kehonsa hahmottamisessa.
Ratsastus ei onnistu, jos ratsastaja on liian pitkä eikä hänelle löydy tarpeeksi suurta hevosta. Esteenä voi olla myös vaikeudet avustamisessa.

Oppiminen
Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kommunikaatiotaidot ja kyky
tulla toimeen muiden kanssa. Vamma ja puutteelliset sosiaaliset taidot voivat haitata oppimista. Käytännössä eniten oppimisvaikeuksia ratsastuksessa on kehitysvammaisilla. Kehitysvammaisen tapa oppia on erilainen,
ja jokainen heistäkin oppii eri tavalla.
Opetusta tulee tukea esimerkkejä näyttämällä, selkeällä suullisella viestinnällä, toistamalla, palautteen antamisella, opetustapaa vaihtelemalla
ja opeteltavaa asiaa pilkkomalla. Pienet osaset harjoitellaan ensin ja vähitellen siirrytään lähemmäksi tavoitetta (ks. lisää s. 31). Kannustamalla
ja antamalla tarpeeksi aikaa parannetaan oppimismahdollisuuksia.
Opetuksessa pidetään tunnin aikana taukoja, jolloin ratsastaja voi hengähtää ja omaksua opeteltavaa asiaa. Puhumalla mahdollisimman selkeästi ja vähän sekä toistamalla ja kannustamalla oikeassa paikassa oppimistulokset paranevat huomattavasti.

Psyyke
Ratsastajan psyyken ongelmat voivat ilmetä mm. masennuksena tai harhaisuutena. Monet pitkäaikaissairaudet aiheuttavat ihmisen vireystilan
muutoksia. Ryhmässä toimiminen, vuoron odottaminen, muiden ryhmän
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jäsenten huomioiminen ja ohjeiden noudattaminen voi olla hyvin vaikeaa.
Ratsastajan arka luonne tulee huomioida erityisesti.
Psyykeongelmaisten ratsastustunti pyritään pitämään mahdollisimman tavallisen tunnin lailla.

Vuorovaikutustaidot
Autisteilla on vaikeuksia vuorovaikutustaidoissa, mutta hevosen kanssa
yhteistyö voi sujua. Suhde hevoseen voidaan luoda helpommin kuin ihmiseen. Autisteille ratsastuksenopettelu fyysisenä suorituksena on yleensä helppoa, ja kun ratsastustunnin säännöistä päästään ratsastajan kanssa yksimielisyyteen, ratsastuksessa on mahdollisuus saavuttaa hyviä tuloksia.

Motivaatio
Ratsastus on harrastus, ja ratsastajan pitäisi itse haluta ratsastaa. Pientä
tukea motivoinnissa voidaan käyttää. Jännittäminen ja pelko voivat heikentää motivaatiota. Mikään vamma tai sairaus ei aiheuta erityistä pelokkuutta ratsastamiseen, vaan kyseessä on yleensä tapa näyttää avoimesti omat tunteensa.
Rauhallinen tutustuminen lajiin tallissa hevosta hoitamalla ja sitä taluttamalla sekä tunteja seuraamalla voivat vähentää pelokkuutta. Jos ratsastaja selkeästi näyttää ja ilmoittaa, että hevosen selkään hän ei nouse,
tätä päätöstä täytyy kunnioittaa ja ehdottaa ratsastajalle jotakin toista liikuntalajia.

Tarkkaavaisuus ja ylivilkkaus
Tarkkaavaisuushäiriöt ja ylivilkkaus ovat tämän päivän lasten ja nuorten
ongelmia. Heitä käy varmasti jokaisen ratsastuskoulun tunneilla. Opettajan olisi hyvä tietää tällaisista ratsastajista, jotta hänen on helpompi ym-
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märtää ratsastajan käyttäytymistä ja hän voi huomioida tämän ryhmän
erityisvaatimukset opetuksessaan.
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SOPIVA HEVONEN

4

Erityistä tukea tarvitsevien ratsastukseen sopii hyvin koulutettu ja hyväluonteinen tavallinen hevonen.
Sopivia hevosia löytyy varmasti joka tallista. Hyvänä vammaishevosena pidetään valitettavan usein tallin laiskinta hevosta. Näin ei kuitenkaan ole,
vaan hevosen tai ponin tulisi olla kuuliainen, hyvin koulutettu ja eteenpäin
pyrkivä. Hevonen ei saa olla säikky!
Hevosen valintaan ei vaikuta sen rotu. Hevosen koko voi sen sijaan vaikuttaa avustajan työskentelyyn ja ratsastajan selkään pääsemiseen.
Hevosen iällä voi olla merkitystä: hiukan vanhempi hevonen on
useimmiten jo unohtanut
nuoruuden metkut.
Jotkut
hevoset
”tietävät”, että
selässä on ratsastaja, jonka
mahdollisuudet vaikuttaa
hevoseen ovat
vähäisemmät
kuin muilla ratsastajilla. Ne
voivat käyttäytyä
silloin aivan vastoin odotuksia. Tähän ei löydy järjellistä
selitystä.
Tieto hevosen selän leveydestä ja kapeudesta kannattaa hyödyntää etukäteen. Pyrkimyksenä on, että rat-

16

Suomen Ratsastajainliitto ry - Vammaisratsastus

LOPULL Vammaisopas

25.11.2004

13:29

Sivu 17

sastajalla on oikean kokoinen hevonen. Se helpottaa hevosen käsittelemistä ja ratsastajan mielikuvaa siitä, että hän voi vaikuttaa hevoseen.
Askeleen sopivuutta ratsastajalle on vaikea arvioida etukäteen.

APUVÄLINEET

5

Ratsastuksessa käytettävät apuvälineet ja -neuvot ovat joskus hyvinkin
pieniä ja yksinkertaisia ”kikkoja”. Ne ovat yksilöllisesti ratsastajille toteutettuja ratkaisuja.

Kypärä
Ratsastajalla tulee olla päähän sopiva ja siinä ehdottomasti pysyvä turvakypärä. Jos tarpeeksi pientä kypärää ei ole saatavilla, pyöräilykypärä
on parempi kuin ei mitään. Jos tarpeeksi suurta turvakypärää ei löydy, hätätapauksissa voidaan käyttää esim. jääkiekkokypärää.

Vaatetus
Ratsastajan vaatteiden tulisi olla mahdollisimman joustavaa ja pehmeää
materiaalia. Farkkujen saumat painavat, ja lyhyt pusakka kiipeää kainaloihin jättäen selän paljaaksi. Liukkaat vaatteet ovat hankalia sekä ratsastajalle että avustajalle. Kun harrastus jatkuu pitempään, ratsastajan kannattaa hankkia ratsastushousut, joissa on ratsupaikat. Ratsastajalla voi
myös olla kaikkien vaatteiden päällä löysästi nahkavyö (tai jalustinhihna),
johon avustajan on helppo tarpeen tullen tarttua.
Kypärän alle mahtuu vain ohut kypärämyssy, jota sitäkin tarvitaan vain kovalla pakkasella. Käsineinä parhaat ovat näppyläsormikkaat tai pitävät,
liukumattomat nahkasormikkaat. Talvella voidaan käyttää erityisiä ratsastushansikkaita.
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Jalkineeksi käyvät kumi- tai nahkasaappaat, joissa on tukeva korko ja jotka varmasti pysyvät jalassa. Sopivien kenkien löytäminen voi olla vaikeaa. Lenkkareissa jalka voi sujahtaa jalustimen läpi, ja jos kengässä on solkia tai remmejä, ne voivat jäädä kiinni jalustimeen.

Satula
Erikoissatulat ovat meillä Suomessa hyvin harvinaisia. Yleisimmät ratkaisut ovat olleet tavallisen satulan muutostöitä. Nämä ovat kuitenkin hyvin
arvokkaita, ja muutoksen jälkeen satula on yleensä vain kyseisen ratsastajan käytössä.
Tavallinen, hyväkuntoinen satula on riittävä. Yhdelle sopii ehkä estesatula, toiselle taas koulusatula. Yleissatulalla pärjää hyvin.
Satulaan voidaan laittaa nk. kauhukahva, jos satulan rakenne sen kestää.
Satulan päällä voidaan käyttää geelipäällyste- tai liukuestekangasta.

Jalustimet
Jalustinhihnat voidaan sitoa satulavyöhön, jos pohje tahtoo kivuta vamman vaikutuksesta koko ajan ylös- ja taaksepäin. Kumipäällysteiset jalustimet pitävät jalan paremmin jalustimessa. Kilpailevat ratsastajat käyttävät nykyään kuminauhoja varmistaakseen jalan pysymisen jalustimessa. Kuminauha kiertää kerran saappaan päältä ja jalustimen kautta saappaan kannan taakse. Kuminauhan
täytyy olla kuitenkin sellainen, että se varmasti katkeaa, kun ratsastaja putoaa hevosen selästä.

Ohjat
Ohjat tehdään sellaisiksi, että
niistä on helppo pitää kiinni.
Mitään erityisiä rajoituksia ohjille
Monté-ohjat ovat hyvin kätevät
18
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ei harrastetoiminnassa ole. Vasemman ja oikean käden ohja voidaan erottaa värein. Ohjat voidaan tehdä riimunarun kaltaisesta pehmeästä aineesta, ja niiden
paksuus voi vaihdella. Niissä voi
olla lenkkejä, ja ne voivat olla nk.
Liian pitkät ohjat sidotaan päästä yhteen
monté-ohjat.
Joitakin ohjaratkaisuja löytyy jo
valmistajilta, ja satulasepät osaavat tehdä pyynnön mukaan erilaisia ohjia. Sopivan ohjamallin ja tyypin ratsastaja löytää vasta jonkin aikaa ratsastettuaan, etukäteen on vaikea arvioida käytännön tarvetta.
Liian pitkät ohjat
päästä yhteen.

sidotaan

Ohjiin tehdään lenkki, jonka paikkaa voidaan vaihtaa

Ohjiin voidaan tehdä lenkki, josta on helpompi pitää kiinni.
Lenkki tehdään niin, että sen
paikkaa voidaan vaihtaa.
Toinen ohja voidaan merkitä
värillisellä nauhalla tai teipillä.
Ohjat voidaan kannattaa hevosen niskan varaan, jotta ne eivät
putoaisi ja sotkeentuisi hevosen
jalkoihin.
Ohjat voidaan kannattaa
hevosen niskan varaan,
jolloin ne eivät putoa
Suomen Ratsastajainliitto ry - Vammaisratsastus
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Ramppi
Ramppi on tarpeellinen ja se voisi olla enemmän yleisessä käytössä talleilla. Se voidaan sijoittaa joko ulos tai sisälle, mieluimmin molempiin.
Tärkeintä on, että ramppi sijoitetaan paikkaan, jossa sitä on helppo käyttää. Rampin tulee olla kulkuväylien lähellä, ja sen ympärillä pitää olla tarpeeksi tilaa. Rampin korkeus kannattaa miettiä tarkasti. Liian matala
ramppi on aina parempi kuin liian korkea. Avustajat pystyvät paremmin
auttamaan ratsastajaa ylöspäin kuin laskemaan häntä alaspäin.
Rampin rakennepiirustukset ovat liitteenä oppaan lopussa.

Kaikkien ratkaisujen, kikkojen, apuneuvojen ja
apuvälineiden tulee olla sellaisia, että ratsastaja ei mitenkään
voi jäädä niihin kiinni. Ratsastajaa ei missään tilanteessa
saa sitoa satulaan.
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PERUSISTUNTA

6

Hyvässä perusistunnassa ratsastajalla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa hevoseen, ja siinä hevosen liike vaikuttaa eniten ratsastajaan.
Ratsastajan perusistunta on asento, jossa oikeastaan seistään polvet hieman koukussa. Jos tämä asento voitaisiin sellaisenaan siirtää hevosen selkään, asia olisi hyvin yksinkertainen.
Perusistunnassa vartalon johtavana osana on lantio. Joidenkin mielestä
tärkeintä on pään asento tai jopa kyynärpää. Lantio voi olla satulassa eri
asennoissa. Puhutaan nk. tuoli-istunnasta tai riippuistunnasta, jotka ovat
käytännössä hyvin tavallisia, mutta eivät kuitenkaan oikeita.
Perusistunnassa ratsastajan olkapäät, lonkat ja kantapäät ovat samassa
linjassa. Ratsastajan tulisi istua jännittämättä syvällä satulassa siten, että paino jakautuu tasaisesti
molemmille istuinluille.
Osa ohjaajista valitettavasti
tyytyy siihen, että ratsastaja saadaan hevosen selkään
ja että ratsastaja on tyytyväinen. Perusistunnan hakeminen ja rakentaminen
tuntuu heistä jostakin syystä turhalta tai vaikealta.
Ratsastaja pystyy parhaiten
vaikuttamaan hevoseen perusistunnassa, ja siinä hänen on myös mukavinta istua. Istunta ei kuitenkaan
synny käskemällä vaan sitä
pitää rakentaa vähitellen. Hyvä istunta. Ratsastaja istuu tasaisesti moHevosen käynti antaa rat- lemmilla istuinluilla.
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Vasemmalla tuoli-istunta.
Ratsastaja on selkä köyryssä ja jalat työntyvät
eteenpäin. Istuntaa voi
paljon parantaa.

Oikealla riippuistunta.
Ratsastaja istuu liian
edessä ja jalat nousevat
pitkin hevosen kylkiä.
Parannusmahdollisuuksia on

sastajalle samantyyppisiä
liikeimpulsseja kuin kävely
ja on todettu, että hevosen
liike käytännössä normalisoi lihasjänteyttä. Ratsastustunnin edetessä ratsastajan lihasten jänteys normalisoituu, ja hän pystyy
istumaan hevosen selässä
yhä paremmin.
Ratsastajan voidaan kuvitella olevan kuin palikkatorni. Jos yksi palikka on
vinossa, siirtyy toinen osa
paikaltaan, mikä vaikuttaa
tornin kestävyyteen ja pyRatsastaja istuu vinossa ja hänen on vaikea ansyvyyteen. Jos käy oikein
taa hevosella apuja. Selässä istuminen ei tunnu
huonosti, niin torni kaatuu.
hyvältä.
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Istunta vaatii jatkuvaa harjoittelua kaikilta ratsastajilta.

Vasemmalla hyvin
pystyssä pysyvä
torni: ratsastaja istuu
suorassa.

Oikealla torni on
vinossa, ja jotta torni
pysyisi pystyssä,
laatikoiden pitää siirtyä
– ratsastaja ei istu
suorassa.

TURVALLISUUS

7

Turvallisuus on ykkösasia ratsastuksessa ja kaikessa muussa hevostoiminnassa. Hevonen on laumaeläin, jolla on laumaeläimen vaistot.
Hevosen käyttäytymistä ei voi aina ennakoida, mutta turvallisuutta on
mahdollisuus lisätä yksinkertaisin keinoin.
Turvallisuutta on
●
ammattitaitoinen ohjaaja tai opettaja, jolla on hyvät hevostaidot ja hyvä lajituntemus. Turvallisuutta on myös muu osaava henkilökunta.
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etukäteissuunnittelu, joka pitää
myös sisällään hyväluonteisten,
eteenpäinpyrkivien ja oikean kokoisten hevosten valitsemisen.
rauhallinen ja aidattu ratsastuspaikka. Tuuli ja muut sääolot
kannattaa huomioida niin ratsastuspaikassa kuin opetettavissa asioissa. Tuntisuunnitelmasta
tiedottaminen koko henkilökunnalle lisää kaikkien toimintavarmuutta.
opittavan asian suhteuttaminen
oppilaiden oppimistasoon. Koko
ryhmän etukäteen yhdessä laatimat pelisäännöt yleisistä toimintatavoista auttavat monessa tilanteessa. Varusteiden tarkistus ennen satulointia ja tunnin alussa ei ole koskaan turhaa. Sekä ratsastajan että hevosen hyvinvoinnin seuraaminen tunnin aikana kuuluu myös
turvallisuuteen.
riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa, sitä on hyvin harvoin liikaa.
toiminta hevosten kanssa samalla tutulla tavalla ja perussääntöjä noudattaen. Rauhallisuus ja johdonmukaisuus tuovat ja luovat tilanteeseen turvallisuutta.
ratsastajien erityisvaatimusten huomioiminen eri tilanteissa.

HYVÄT OLOSUHTEET

8

Ratsastaa voi ulkona aidatulla kentällä, maneesissa tai maastossa.
Tallityöskentelyä varten myös tallin tulisi sopia kaikille ratsastajille. Uudet
ja remontoidut tallit ovat parempia vammaisratsastajille: korkeita kynnyksiä ja kapeita ovia on vähemmän. Uusituissa ja uusissa talleissa pys-
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tyy huonomminkin liikkuva kulkemaan ja hoitamaan hevostaan. Jos piha-alueet on asfaltoitu,
niillä pystyy hyvin kulkemaan pyörätuolilla ja kepeillä.
Maneesi on hyvä aloituspaikka ratsastamiselle,
kunhan siellä vain on pimeään aikaankin tarpeeksi valoa. Ongelmia voi
syntyä, jos suuressa maneesissa on useampi ryhmä yhtaikaa. Kentät kannattaa silloin selkeästi
erottaa toisistaan. Vaikeuksia voi aiheuttaa
myös maneesin toisella
puoliskolla tuntia pitävä runsassanainen ja kovaääninen opettaja. Kentällä
kannattaa ratsastaa vaikka vain raittiin ulkoilman vuoksi.
Kentän ympäristön tapahtumat saattavat kiinnostaa ratsastajaa niin paljon, että varsinainen opetuksen seuraaminen häiriintyy. Maastolenkkejäkään ei saisi unohtaa. Maastoreitin pitää kulkea rauhallisessa paikassa
ja olla niin leveä, että mukaan mahtuu tarpeen mukaan myös taluttaja ja
avustaja. Mukaan tulevat ylimääräiset avustajat varmistavat tilanteessa.
Hevosten pitäisi olla myös tottuneita maastossa liikkumiseen, vammaistunti ei saa olla niille viikon ainoa maastotunti.
Ramppi helpottaa sekä avustajia sekä ratsastajaa. Se sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa sen käyttö on helppoa. Ramppi mielletään helposti
pelkäksi vammaisten apuvälineeksi, mutta sitä voivat käyttää muutkin ratsastajat vaikkapa satulaa säästääkseen.
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Ramppiakin tärkeämpää on sopivien WC-tilojen löytyminen. Ilman ramppia voi käydä ratsastamassa, mutta kynnyskysymykseksi ratsastajalle voi
nousta WC:n puuttuminen tai sen sijainti hankalassa paikassa.
Hyvällä tallilla on myös penkkejä, joilla voi istua ennen ratsastusta ja sen
jälkeen. Tukevasta jakkarasta on apua monessa tilanteessa.
Koulujen, päiväkotien, eri laitosten ja vastaavien on usein helpompi tulla
ratsastamaan päiväsaikaan. Toisille taas ilta-aika sopii parhaiten, koska
kuljetukset kotoa toimivat, ja paikalla on muitakin ratsastajia. Usein ratsastuksen järjestyminen on kiinni siitä, miten paikalle saadaan taluttajia
ja avustajia.

HENKILÖKUNTA

9

Vammaisratsastustunnin pitää koulun oma ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja tai tehtävään kouluttautunut vammaisratsastusohjaaja. Hevosista
vastaavat taluttajat, ja ratsastajien apuna on avustajia. Ratsastajien taitojen karttuessa tarvitaan henkilökuntaakin vähemmän.
SRL järjestää Hevosopiston kanssa vammaisratsastuksen ohjauksen koulutusta. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea SRL:n
hyväksymää vammaisratsastusohjaaja -nimikettä.
Vammaisratsastusohjaaja-koulutuksen tavoitteena on saada ohjaajia alkeisryhmän esiopetukseen. Koulutuksen käyminen ei käytännössä vielä
ole ehdoton edellytys tuntien pitämiselle, mutta kuitenkin hyvin toivottava.
Erityistä tukea tarvitsevien ryhmän ohjaajan toimenkuva on käytännössä
laajempi kuin muiden ryhmien. Ohjaajan työhön voi kuulua henkilökun-
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nan kouluttaminen (taluttajat ja avustajat) ja hevosten hankkiminen ja valitseminen. Ohjaaja tiedottaa ratsastajille ja tekee tavoitesuunnitelman sekä tuntisuunnitelmat jokaiselle. Sopivan opetustavan löytäminen jokaiselle
ratsastajalle on ohjaajan työtä, kuten myös mahdollisten ratsastuksen
apuvälineiden löytäminen ja käytön opastaminen. Vastuu turvallisuudesta on ohjaajan harteilla. Hän on
se, joka neuvottelee ratsastuspaiVammaisratsastusryhmän
kasta ja ajankohdasta. Myös vaohjaaja on ryhmänsä johtaja.
kuutukset ja kustannusten seuranta ovat ohjaajan työtä.
Avustajan tehtävä on avustaa ratsastajaa tarpeen mukaan. Avustamisen
tarve vaihtelee, yleensä se vähenee ja voi jäädä kokonaan poiskin.
Avustamisohjeet avustaja saa ryhmän ohjaajalta, mutta hän ei saa unohtaa kysyä ratsastajalta itseltään. Jos ratsastajalla on aikaisempaa ratsastuskokemusta, hän tietää miten esimerkiksi nostaminen tuntuu parhaalta. Hienotunteisuus avustettaessa tulee muistaa.
Avustamistapaa kannattaa vaihdella ja kokeilla uusia tapoja. Ratsastajaa
tuetaan reilulla otteella – ei kutiteta eikä kuristeta. Avustaminen voi olla
fyysisesti raskasta, mutta avustaja ei saa sitä kuitenkaan näyttää.
Avustaja tukee ratsastajaa tarvittaessa oikeaan perusistuntaan ja auttaa
ratsastajaa, jos tämä uhkaa menettää tasapainonsa. Avustaja tuntee
Älä avusta liikaa –
ratsastajan ja tämän ongelmat ja
anna ratsastajan itse yrittää.
auttaa häntä keskittymään. Jos ratsastaja ei saa selvää ohjaajan ohjeista, avustaja täsmentää tai toistaa tarvittaessa. Avustaja voi toimia myös apuohjaajana. Tärkeintä on, että ratsastajan voi luottaa avustajaansa.
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ERILAISIA AVUSTAMISTAPOJA
a) Avustaja pitää kiinni satulan etukaaresta. Tällöin hän voi ohjata kädellään
ratsastajaa joko painamalla reittä tiiviimmin satulaan tai työntämällä kädellään
ratsastajaa keskemmälle satulassa
b) Avustaja voi pitää jalustinta oikealla
paikalla. Tällöin ratsastajan jalkakin on
oikeassa paikassa.
c) Jalasta voi pitää kiinni eri tavoin, mutta otteen pitää olla sellainen, että se ei aiheuta lisäongelmia
d) Avustaja voi hieman auttaa ja tukea
kovin jäykkää ratsastajaa
Taluttaja huolehtii siitä, että hevonen tulee sovittuun aikaan sovittuun paikkaan
puhdistettuna, satuloituna ja sovitulla
tavalla varustettuna. Ihanteellisinta olisi,
jos valmistelut tehdään ratsastajan kanssa yhdessä.
Taluttajan tehtävänä on huolehtia hevosesta, taluttaa sitä sekä valvoa sen liikkumista ja käyttäytymistä. Taluttajan pitää saada ratsastaja tuntemaan olonsa
turvalliseksi. Ratsastajan täytyy voida
luottaa taluttajaansa ja uskoa siihen, että taluttaja hallitsee hevosen. Ratsastajan luottamus hevoseen syntyy taluttajan kautta.
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Taluttajan työtä helpottaa ja häntä
motivoi se, että hän tuntee ratsastajan
ja on tietoinen tämän vaikeuksista.
Taluttaja yrittää olla työssään mahdollisimman huomaamaton.
Vammaistunnilla taluttaminen ei ole
tavallista taluttamista. Ratsastajahan
määrää suunnan ja vauhdin, taluttaja
tarttuu tilanteeseen, jos tämä ei ratsastajalta onnistu. Ohjaaja yleensä ilmoittaa, milloin hevosen taluttaminen
on täysin taluttajan vastuulla ja milloin
hän toimii yhtenä apuneuvona.
Taluttaja huolehtii etäisyyksien säilymisestä ja pyrkii ennakoimaan tilanteita. Jos ratsastajan tulee korjata jotakin ratsastuksessaan, siitä hänelle
kertoo ohjaaja tai avustaja. Jos ratsastaja ei itse tee korjausta ja avustajaa ei ole, taluttaja huolehtii korjaamisesta. Kun taluttaja vastaa talutuksesta, pitää muistaa, että pysähdykset ja liikkeellelähdöt ovat rauhallisia, äkkinäisiä käännöksiä ja muita
liikkeitä ei saa tehdä.
Ratsaille nousu on aina riskialtis tilanne. Taluttajan tehtävänä on tuoda
hevonen mahdollisimman lähelle
ramppia tai ratsautumispaikkaa ja pitää hevonen nousutilanteessa paikallaan.
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Taluttaja huomioi myös takana kulkevan avustajan ja antaa hänelle tarvittavan tilan.
Ohjeet taluttaja saa tunnin ohjaajalta – toisella korvalla hän ”kuuntelee”
mitä hevosen selässä tapahtuu. Taluttaja seuraa tarkasti tunnin kulkua.
Taluttaja tulee tunnille sään mukaan pukeutuneena, kunnon jalkineissa ja
käsineet kädessä.
Ohjaajan, avustajien ja taluttajien toimintatavaksi kannattaa ottaa palaverit ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Siitä on pelkkää hyötyä kaikille osapuolille.

TUNTISUUNNITELMAT

10

Tuntien suunnitteleminen etukäteen lisää turvallisuutta, parantaa oppimistuloksia ja tekee ratsastustunnista mielekkään kaikille osapuolille.
Jokaiselle ratsastajalle määritellään tavoite, joka on tarkoitus oppia kunkin jakson aikana. Tavoitteet tehdään myös koko ryhmälle. Nämä tehdään
niin realistisiksi, että ne voidaan myös saavuttaa. Jos aika ei tunnu riittävän, tavoitetta voidaan toki muuttaa. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan tuntisuunnitelmat.
Jokainen ratsastaja pystyy vammastaan ja ongelmistaan huolimatta oppimaan aina jotakin uutta. Tunnin ohjaajan tehtävä on keksiä ne keinot ja
tavat, joilla opetetaan ja jotka auttavat ratsastajaa oppimaan. Tuntisuunnitelman sisällöksi ei riitä hevosen selkään nostaminen ja taluttaminen,
vaikka ratsastaja näyttäisi ylen tyytyväiseltä.
Opettajilla ja ohjaajilla on itsellään monesti tunne, että tunneilla ei tapahdu tarpeeksi, vaikka ratsastaja voi joutua koko ajan työskentelemään
pysyäkseen kunnolla hevosen selässä. Kun tähän lisätään vielä jatkuvasti annettavia ja vaihtuvia tehtäviä, voi ratsastajalle tulla raja vastaan.
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Ratsastajalle pitää antaa aikaa omaksua ja oppia asioita. Hänen tavoitteensa voivat olla hyvinkin pieniä, ja aikaa niiden saavuttamiseen voi kulua runsaastikin. Tärkeää on se, että ratsastaja saa onnistumisen elämyksiä.

Pilkkominen
Opettamisessa voi käyttää apuna opetettavan asian pilkkomista.
Pilkkomisessa opittava asia jaetaan pieniin osiin, ja jokaista pientä asiaa
opetellaan erikseen. Sitten yhdistetään aluksi esimerkiksi kaksi osaa ja vähitellen enemmän, kunnes lopulta koko opittava asia on rakentunut valmiiksi. Pysähdyksen voi pilkkoa vaikka kuinka moneen osaan: Ensin opetellaan pitämään lantio oikeassa paikassa, sitten katse, kädet, pohkeet;
seuraavaksi se, mitä pysähdyksessä istunnalla, käsillä ja jaloilla tehdään
ja missä katse on. Pysähdystä harjoitetaan ensin niin että se onnistuu, sen
jälkeen tietyssä paikassa, sitten itsenäisesti ratsastajan itse määräämässä paikassa jne. Tämä voidaan tehdä aluksi taluttajan kanssa.
Maastolenkeilläkin voidaan harjoitella erilaisia asioita. Oppimisympäristönä maasto on erilainen ja vaihteleva. Maastolenkkejä voidaan käyttää luontohavaintojen tekemiseen. Tuntisuunnitelmassa voi välillä olla
pelkkää nauttimista.
Ratsastuksessa ei saa unohtaa hevosen hoitamista ja hevostaitojen opettelemista. Nämä erikoistunnit voidaan sijoittaa omina tunteinaan kurssiohjelmaan, niin että ne kuuluvat automaattisesti jokaiseen jaksoon.
Ratsastustunnin asioita voidaan harjoittaa myös kuivalla maalla. Kaarrot,
voltit, keskihalkaisijat ja moni muukin asia voidaan opetella etukäteen.
Ohjien pitoa ja niiden käyttämistä on helppo harjoitella kuivaharjoitteluna. Tunnin läpikäyminen omana kuivaharjoitteluna ennen varsinaista tuntia säästää monelta hämmingiltä.

Suomen Ratsastajainliitto ry - Vammaisratsastus

31

LOPULL Vammaisopas

25.11.2004

13:29

Sivu 32

KOMMUNIKAATIO

11

Ratsastustunti on oppitunti, jossa oppiminen perustuu paljolti puhumiseen ja näyttämiseen sekä tietysti myös omaan oivaltamiseen.
Ratsastajalla voi olla ongelmia puheen kuulemisessa tai puheen tuottamisessa ja hahmottamisessa. Puhe voi olla liian vaikeaselkoista tai ratsastaja voi olla psyykkisesti sellaisessa kunnossa, että hän ei jaksa kuunnella.
Ohjaajan ongelmana voi olla monisanaisuus. Hän selittää moneen kertaan
samaa asiaa eri tavoin ja on koko ajan äänessä, jolloin hänen puheensa
ytimen löytäminen on vaikeaa.
Kommunikaatio-ongelmien
Ohjaajan pitää malttaa puratkaiseminen on ohjaajan vastuulla.
hua mahdollisimman vähän.
Puheen tulee olla kuulijoiden tasolla, mahdollisesti
hyvin yksinkertaista ja selkeää. Ratsastuskieli ei ole aivan helppoa, ja tietyt sanontatavat ovat aina kuuluneet opetukseen. Jos ohjaaja puhuu yläja alapohkeesta ratsastajalle, joka hahmottaa omasta ruumiistaan jalat,
pohkeita hän ei tiedä itsellään olevankaan – viesti ei mene perille.
Puheen tulee kuitenkin olla ratsastajien ikätasoa vastaavaa eli
Puhu rauhallisesti ja tarkista,
aikuisille puhutaan kuin aikuisilettä ratsastaja on varmasti
le ja lapsille eri tavalla. Mitään
ymmärtänyt mitä sanot.
omaa kieltä ei ole tarve kehittää, ja vähitellen voidaan siirtyä
tavalliseen ratsastuskieleen, kunhan ensin tarkistetaan, että ratsastaja varmasti ymmärtää, mistä on kyse. Puhutun kielen sisäistäminen ei suinkaan ole kaikkien vammaisratsastajien ongelma. On tärkeää, että ohjaaja tuntee jokaisen ratsastusoppilaansa.
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Kommunikaatiota voi helpottaa myös näyttämällä, käsillä puhumalla sekä ilmeillä ja eleillä. Mallisuorituksen näyttäminen on hyvä keino, ja esiratsastajan käyttöä kannattaa harkita.
Itse oppimistapahtumassa tilanne kannattaa rauhoittaa ja vaikka välillä
pysäyttää. Ryhmien koko ei yleensä estä henkilökohtaista juttelua ratsastajien kanssa. Kertaus ei ole koskaan kenellekään pahaksi, ja jos ratsastajalla on oppimisvaikeuksia, kertausta ja toistoa tuskin tulee tehtyä
liikaa.
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12

KUSTANNUKSET

Vammaisratsastus on harrastus, ja periaatteena on, että jokainen maksaa
itse harrastuksensa. Erityistä tukea tarvitsevan ratsastajan ei kuitenkaan
pidä maksaa tunnistaan enempää kuin nk. tavallisten ratsastajien, vaikka hän tarvitsisi taluttajaa ja avustajia. Ratsastuksen voi kustantaa myös
kuntoutuksesta vastaava laitos, vakuutusyhtiö tai muu taho. Ratsastajalla
on mahdollisuus anoa tukea eri järjestöiltä.
Ratsastuskoulun kannattaa olla yhteydessä kuntien erityisliikunnan ohjaajiin, sillä kunnat tukevat mahdollisuuksiensa mukaan erityistukea tarvitsevien liikuntaa.

13

KOULUTUS

Ratsastajainliiton vammaisratsastuskoulutus on harrastekoulutusta, eli se
ei tähtää mihinkään tiettyyn ammattiin. Koulutus on kuitenkin hyvä lisä
moneen aikaisemmin hankittuun ammattiin.

VAKIINTUNEITA TAPAHTUMIA JA KURSSEJA:
Vammaisratsastuspäivä
●
●
●
●

kaikille avoin
tavoitteena lajiin tutustuminen
järjestetään usein tilauksesta
järjestäjänä SRL/vammaisjaosto tai hyväksytyt ohjaajat

Peruskurssi avustajille ja taluttajille
●
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osallistujalla toivotaan olevan ratsastuksen perustiedot ja -taidot
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sisältää perustietoa vammaisesta ratsastajasta, taluttajan ja
avustajan tehtävistä, tavoitteista, apuvälineistä ja sopivista hevosista
vuosittain 1–2 kurssia
järjestäjänä SRL/vammaisjaosto ja Hevosopisto,
tai SRL/vammaisjaosto yksin
kurssi kestää yhden viikonlopun

Ohjaajakurssi
●

●

●
●
●

●
●

●

tarkoituksena kouluttaa ohjaajia alkeisopetuksen esiopetukseen, helpottamaan mahdollista siirtymistä tavalliseen ryhmään ja soveltamaan opetusta opetuksen soveltamista tarvitseville
vammatietouden syventämistä, opetusoppia, ratsastuksenopetusoppia
kurssi joka toinen vuosi
kolme pitkää viikonloppua, kaksi välityötä ja loppukoe
hakijalla tulee olla peruskurssi läpikäytynä, hyvä oma ratsastus- ja hevostaito sekä vammaisratsastuskokemusta väh. 120 tuntia
kurssista ilmoitetaan HIPPOS -lehdessä ja Internetissä
kurssin ja lopputyöt hyväksytysti suorittaneella mahdollisuus hakea
SRL:n hyväksymää vammaisratsastusohjaaja-nimikettä
kurssin kesto 2,5 opintoviikkoa

Tuomarikoulutus
●

IV-koulutuomareilla mahdollisuus lisäkurssin käytyään arvostella myös
vammaisluokkia

Kaikille avoin vuosittainen vammaisratsastusseminaari.
Ilmoitukset löytyvät HIPPOS-lehdestä ja Internetistä.
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VALMENNUS JA KILPAILUT

14

Valmennus
Ratsastajainliiton valmennus on keskittynyt kansainvälisiin kilpailuihin
osallistuviin ratsastajiin sekä junioritoimintaan ja uusien ratsastajien mukaan saamiseen. Valmennuksen pääpaino on sekä laina- että omilla hevosilla kuitenkin aina kotivalmennuksessa. Valmennuksiin yleensä kutsutaan ratsastajia, jotka ovat edenneet ratsastuksessa melko pitkälle.
Ratsastaja aloittaa valmentautumisensa seuravalmennuksesta edeten sitten aluevalmennukseen ja lopuksi liiton valmennuksiin.

Kilpailut
Vammaisratsastajat voivat kilpailla seura-, alue-, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kilpailut ovat kouluratsastuskilpailuja. Kilpailuja järjestetään omilla ja lainahevosilla (eli järjestäjän kilpailuihin hankkimilla hevosilla). Osa vammaisratsastajista kilpailee ainoastaan nk. tavallisissa kilpailuissa, joissa heille on annettu oikeus käyttää joitakin apuvälineitä,
esimerkiksi erityisohjia.
Vuonna 2002 tapahtui suuri muutos, kun kansainväliset kilpailut muutettiin omien hevosten kilpailuiksi. Aikaisemmin kilpailtiin järjestäjän kilpailupaikalle tuomilla hevosilla, joista sitten arvottiin jokaiselle ratsu.
Kotimaassa kilpaillaan vielä enimmäkseen lainahevosilla.
Kilpailusäännöt voi ladata Internetistä osoitteesta www.ratsastus.fi tai
pyytää SRL:n toimistosta. Säännöissä on myös selvitys käytössä olevasta
kilpailujärjestelmästä.
Ratsastaja voi aloittaa kilpailu-uransa nk. noviisiluokissa, joihin ei tarvita
kilpailulupaa. Vain seuran jäsenyys riittää.
Ennen alue- ja kansallisiin luokkiin osallistumista ratsastaja luokitetaan.
Luokituksen tekee SRL:n luokittaja. Luokituksessa ratsastaja saa oman
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ryhmän I – IV. Jokaiselle ryhmälle on omat ohjelmansa. I-ryhmä on käyntiryhmä, II-ryhmä on raviryhmä, III ja IV -ryhmät laukkaryhmiä.
Vaikeimmin vammaiset kilpailevat I-ryhmässä ja lievimmin vammaiset
ratsastajat IV-ryhmässä.
Luokituksen tarkoituksena on saada ratsastajat tasa-arvoisena samalle
lähtöviivalle. Luokituksessa määritellään mitattavissa olevia tosiasioita
kuten lihasvoimaa, nivelten liikeratoja ja koordinaatiota, ei taitoa. Joitakin
sairauksia (esim. sisäelin- ja psyykkiset sairaudet) tai kipua ei voida luotettavasti mitata. Näkövammaisten luokituksesta vastaa Näkövammaisten
Keskusliitto ry. Kehitysvammaiset ratsastajat (huoltajat), joilla ei ole mitään liikunta- tai aistivammaa allekirjoittavat vakuutuksen, jossa he vakuuttavat kuuluvansa kehitysvammaisiin urheilijoihin.
Kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien luokitus tehdään erikseen.
Suuntaviivoja luokituksesta löydät myös sääntökirjasta.
Vammaisratsastus (Riding for Disabled) on nykyään myös kansainvälisen
ratsastajainliiton FEI:n (Equestrian Federation International) yksi laji.
Vammaisratsastuksen kilpailutoiminta on siirtymässä täysin FEI:n alaisuuteen, mutta omat erityispiirteet kuten luokitus hoidetaan vielä
I.P.E.C.:n (International Paralympic Equestrian Committee) toimesta.
Nämä kilpailut käydään omilla hevosilla. Paralympialaisten järjestämisvastuu on paralympiakomitealla.
Lajissa on järjestetty MM-kilpailut jo vuodesta 1986, EM-kilpailut vuodesta 2003 ja kolmet paralympialaiset. Ensimmäiset kansalliset kilpailut
meillä järjestettiin jo 1970-luvulla. Suomalaiset ovat olleet kansainvälisessä kilpailutoiminnassa mukana kiinteästi. Vuoden 1996 ja 2000 paralympialaisissa ratsastajamme menestyivät erittäin hyvin, toivottavasti
vuoden 2004 Ateenan paralympialaisista poisjäänti oli vain notkahdus.
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Muita kilpailuja
Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry järjestää myös ratsastuskilpailuja kehitysvammaisille. Kansainvälinen pääkilpailu on maailmankisat,
Special Olympics. Kilpailuiden yhtenä lajina on perinteinen kouluratsastus, ja mukana on myös mm. lännenratsastuksen lajeja. Suomalaiset ovat
osallistuneet näihin kisoihin jo useamman kerran. Kehitysvammaisten kisoissa ratsastajia ei luokiteta, vaan ratsastajat jaetaan luokkiin sen hetkisen taidon mukaan. Eri taitotasoille on käynti-, ravi- ja laukkaohjelmat.
Näkövammaisten omista mestaruuksista on kilpailtu myös muiden kilpailujen yhteydessä.

Muita lajeja
Suomeen eivät vammaisten valjakko-ajokilpailut ole vielä rantautuneet.
Laji on kuitenkin voimissaan muualla Euroopassa ja Amerikan mantereella. Esteratsastusta harrastetaan joissakin maissa, joskaan suuria kilpailuja ei ole järjestetty. Vikellys on myös suosittua. Maastoratsastus ja vaellukset ovat nekin saaneet vankan jalansijan. Niiden toteuttaminen voi
vaatia enemmän järjestelyä, mikä ei kuitenkaan ole aivan ylivoimaista.

SRL JA VAMMAISRATSASTUS

15

Vuodesta 1991 lähtien vammaisratsastus on ollut yksi Ratsastajainliiton
lajeista. Liitossa on ollut lajille oma työntekijä vuodesta 1994. Tässä
asiassa olemme edelläkävijöitä, sillä ainoastaan Ruotsissa on samanlainen käytäntö.
Ratsastajainliitto toimi pitkään yhteistyössä Suomen Kuntoutusliitto ry:n
kanssa vastaten silloin lähinnä kilpailutoiminnasta. Harrastajamäärien
kasvaessa laji on siirtynyt kokonaan SRL:lle, ja Kuntoutusliitto on keskit-
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tynyt leirien järjestämiseen. Ratsastajainliitto järjestää leirejä harvoin;
leirien järjestämisestä vastaavat liiton hyväksymät ratsastuskoulut ja tallit. Luettelo näistä löytyy liiton Internet-sivuilta www.ratsastus.fi.
Ratsastuspaikkoja etsiessä kannattaa tutustua samoilta sivuilta löytyviin
koulujen ja tallien omiin esittelyihin. Sivuilla on myös nimilista vammaisratsastusohjaajista ja tietoa vammaisratsastuksen ajankohtaisista tapahtumista. Vuodesta 1994 lähtien ilmestynyt VAMMAISRATSASTUSPOSTI
on julkaistu vuoden 2004 alusta netissä.
Ratsastajilla on mahdollisuus suorittaa myös hoito- ja ratsastusmerkkejä.
Ensimmäinen merkki on ratsastajamerkki, jonka suorittamisessa tarvitaan
niin ratsastus- kuin hevostaitojakin. Merkkisuorituksessa voi olla avustaja mukana.

RATSASTUSTERAPIA

16

Ratsastusterapia on hoitotyötä, jota tehdään lääkärin määräyksellä.
Tavoitteena on määritellyn vamman tai sairauden aiheuttaman haitan
hoitaminen lääkinnällisenä kuntoutuksena. Käytännössä tavoitteena voi
olla esimerkiksi vartalon hallinnan, käsien käytön symmetrian ja ryhdin
parantaminen. Tavoitteena voi olla myös vaikutus itsehillintään, vuorovaikutustaitoihin ja ohjeiden noudattamiseen.
Terapian antajana on kyseiseen tehtävään toimiluvan saanut terapeutti.
Tavoitteena ei ole opetella ratsastustaitoja. Terapian myötä edellytykset
paremman ratsastustaidon oppimiseen kuitenkin yleensä paranevat.
Ratsastusterapiakoulutus on täydennyskoulutus, jonka pohjakoulutukseksi vaaditaan opetus-, sosiaali tai terveydenhuollon alalta vähintään
opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus kuntoutusalalta. Lopulliset valinnat tehdään pääsykokeissa, joissa on mukana myös ratsastus- ja hevostaitojen näyttökoe.
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Koulutus toteutetaan Ypäjän Hevosopistolla ja se jaksottuu noin 3,5 vuoden ajalle sisältäen noin kymmenen 3–10 päivän kurssijaksoa sekä itsenäisiä ja ohjattuja etätehtäviä ja käytännön harjoituksia.
KELA korvaa tietyin edellytyksin ratsastusterapian ja tavoitteena on, että korvauksen saamista helpotettaisiin erityisesti psykiatrian puolella.
Lisätietoja osoitteessa www.suomenratsastusterapeutit.net

SOSIAALIPEDAGOGINEN
HEVOSTOIMINTA

17

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa hevosen kanssa. Siihen kuuluu kaikki tallilla tapahtuva toiminta,
esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja
ajaminen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääränä on auttaa
sellaisia lapsia tai nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo
syrjäytyneet normaalielämästä. Kaiken toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi. Sen kautta pyritään osoittamaan nuorelle niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.
Hevosen kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen tai nuoren oman toiminnan kautta
saatuun kokemukseen. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa
olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen.
Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan erikoistuneita henkilöitä on koulutettu Suomessa vuodesta 2002 lähtien Kuopion yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskuksessa. Koulutusta on tarkoitus laajentaa myös muualle
Suomeen. Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä, mutta se lisää valmiuksia sosiaalisen tuen tarpeessa olevien
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lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön.
Koulutusta on toteutettu monimuoto-opetuksena, joka koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä ja pienimuotoisesta projektityöstä.
Lisätietoja netissä osoitteessa http://www.kkk.uku.fi, Koulutuskalenteri,
sosiaali- ja terveysala.

LIITE: RAMPIN PIIRUSTUKSET
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