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1. Lukijalle
Kaikilla hevosharrastajilla on oikeus saada
opetusta hevostaidoissa ja ratsastuksessa.
Ratsastustaitoja opetettaessa käytetään
erityistä sanastoa ja ilmauksia. Ilmausten
sisältö ja merkitykset eivät välttämättä
ole selviä ihmisille, jotka eivät ole lajiin
perehtyneet. Lajille tyypillisten ilmausten
tarkoituksena on helpottaa ratsastuksenopettajan ja ratsastajan välistä kommunikointia. Opettajan haasteellisena tehtävänä on selvittää ja selittää outoja sanoja ja
ilmauksia oppilaalle. Toisinaan tarvitaan
avuksi tutumpia sanoja tai valaisevia esimerkkejä
Joskus vamma tai sairaus vaikeuttaa puheen tuottamista, puheen vastaanottoa
tai sen ymmärtämistä. Silloin oppimistilanteen selkeällä kommunikoinnilla ja yhteisellä kielellä on erityinen merkitys
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Erityisryhmien ratsastustunneilla kommunikointiongelmat ovat arkipäivää. Olemme tähän oppaaseen keränneet mahdollisimman paljon tietoa erilaisista puhetta
tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä ratsastuksen opetuksessa..
Tämä opas sisältää käytännön ohjeita ja
ideoita.
Suomen Ratsastajainliitto ry sai avustusta oppaan tekemiseen Opetusministeriöstä. Esimerkiksi ratsastukseen liittyviä
viittomia ei Suomessa ole aikaisemmin
julkaistu. Tähän hankkeeseen liittyy myös
lisämateriaali, joka on mahdollista tulostaa osoitteesta www.ratsastus.fi/lajit/
vammaisratsastus/materiaalitjalisätietoja
Oppaan sisäkannessa on esimerkkejä kuvapankin kuvista. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä.

2. Peruskäsitteitä
Vammaisratsastus
Vammaisratsastus on käytössä oleva yleisnimitys. Myös nimityksiä erityisryhmien
ratsastus tai erityistä tukea tarvitsevien
ratsastus käytetään. Kyse on tavallisesta ratsastuksesta jossa ratsastaja voi olla
vammainen, hän voi kuulua erityisryhmiin muusta syystä tai tarvitsee erityistukea
liikunnassaan. Ratsastuksen opetuksessa
voidaan käyttää erilaisia opetustapoja ja keinoja. Ratsastajilla on tavoitteena opetella ratsastus- ja hevostaitoja ja harrastaa
liikuntaa tai jopa kilpailla oman halunsa
mukaan vamman tai sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa
on keskeistä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Toimintaa lähestytään sosiaalipedagogiikan teoriaperustasta, jossa nousevat
esiin kolme tärkeää peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Keskeisiksi elementeiksi toiminnassa nousevat aikuisen
henkilön ohjaus ja vastuu sekä koko yhteisön vuorovaikutus ja tuki.
www.tkk.utu.fi/taydennyskoulutus/
sote/soshepeda

Ratsastusterapia
Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja
hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta.
Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm.
motoriset, pedagogiset ja psykologiset
tavoitteet.
Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta.
Ratsastusterapiassa ihminen on koko kehollaan ja tunteillaan jatkuvassa liike- ja
tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen
elinympäristön kanssa. Ratsastusterapia
nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutuksen tavoitteisiin

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voitaisiin näin määritellä lasten ja nuorten
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3.	Ratsastuksenopetuksen
erityispiirteitä
Muihin liikunta- ja urheilulajeihin verrattuna ratsastus on omaleimainen laji. Ratsastuksessa harrastekumppanina on elävä olento ja jo perustaitoja harjoitellaan
useimmiten todellisessa tilanteessa; kokematonkin ratsastaja opettelee taitoja hevosen selässä.
Hevoseen ja sitä kautta oppimiseen vaikuttavat ensikontaktista alkaen mm.
ratsastajan kyky oman vartalonsa hahmottamiseen ja sen käyttämiseen (esim.
painoavut), koordinaatiokyky, lihasvoiman hallinta ja rytmitaju, Myös ratsastuksenopetuksessa käytetään opetusmenetelminä mallin antamista ja oikean
suorituksen kuvailua ja näyttämistä. Ratsastuksen oppiminen ei kuitenkaan tapahdu pelkästään näön ja kuulon avulla,
vaan aina monen aistin yhteisen toiminnan kautta.
Alkeisopetus tapahtuu usein olosuhteissa, joissa ratsastajan oikeastaan pitäisi jo
hallita erilaisia taitoja. Ratsastajan on kyettävä hahmottamaan itsensä suhteessa
hevoseen ja tilaan, hallitsemaan hevosensa ja samanaikaisesti vastaanottamaan
ohjeita. Hevonen reagoi kokemattoman
ratsastajan tahattomiinkin viesteihin, ja
antaa opettelevalle ratsastajalle palautetta toiminnasta välittömästi.
Oppimista voidaan tukea ja edistää monin tavoin. Teoriaopiskelu voi olla käyttökelpoinen väline, kun kommunikointikeinot ovat rajattuja. Teoriatunti helpottaa
kommunikointia opettajan ja ratsastajan
välillä. Myös yksittäisiä asioita, esimerkiksi
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ohjien pitämistä oikein käsissä tai ratsastusradanteitä, voidaan rauhassa kokeilla
tai harjoitella ilman hevosta.
Opettajan täytyy muistaa olla selkeä. Lajikäsitteet eivät ole itsestään selviä. Jokainen opettaja painottaa asioita omalla
tavallaan ja käyttää kenties myös omia
sanontojaan. Pitäisikö selvyyden vuoksi
näyttää tai jopa piirtää?

miten selittäisit
• Ota puolipidäte
• Ratsasta syvälle kulmaan
• Ratsastakaa lopuksi kaartoon
• Katse ylös
• Irrota pohkeet
• Purista pohjetta
• Ota pysähdys – tee pysähdys
• Nosta ravi
• Keventäminen

huomioi
seuraavat seikat
• Puhutko lyhyesti?
• Ymmärtääkö ratsastaja sanasi
varmasti oikein?
• Voisiko sanoja selvittää lisää?
• Varmista ymmärtäminen, kysy
havainnollista, näytä mallia
• Käytä tukiviittomia tai kuvia
kommunikoinnin tukena

Erilaisia ratsastajia – miten toimit?
1. Ratsastusryhmääsi olisi
tulossa innokas ratsastuksen harrastaja; 8-vuotias
autistinen poika, joka
ymmärtää puhetta jonkin
verran ja puhuu itse vähän. Hän tarvitsee kuvien
tukea asioiden jäsentämiseen ja ymmärtämisen
tukena ja ilmaisee itseään
sanojen lisäksi myös kuvista osoittamalla.

2. Ratsastusryhmääsi ilmoittautuu mukaan
18-vuotias tyttö, jolla on
Downin syndrooma. Hän
ilmaisee itseään eleiden
ja toiminnan avulla sekä
käyttää tukiviittomia.
Lisäksi hän tarvitsee tukea
ymmärtääkseen puhetta
ja käyttää puhevammaisten tulkkipalvelua

3. Ratsastusterapiaa tarvitseva asiakas kyselee
sinulta, voitko ottaa uusia
asiakkaita. Hän on 37-vuotias CP-vammainen mies,
jolla on vaikean liikuntavamman lisäksi vaikea
puhevamma. Hän ymmärtää puhetta hyvin, mutta
puhuu itse epäselvästi
ja tarvittaessa kirjoittaa
aakkostaululla. Hänellä on
myös henkilökohtainen
avustaja liikuntarajoitteidensa vuoksi.
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4. Puhevammaisuus
Puhevammaisella henkilöllä tarkoitetaan kuulevaa henkilöä, jonka on vaikea
ilmaista itseään puheen avulla tai ymmärtää puhetta. Hänen on siksi vaikea
olla yhteydessä toisiin ihmisiin, kertoa
ajatuksistaan ja tunteistaan, vastaanottaa tietoa, osallistua yhteiseen toimintaan ja vastata omista asioistaan. Hänen
voi myös olla hankalaa osallistua päätösten tekoon. Nämä vaikeudet eivät
kuitenkaan liity vain puhevammaiseen
henkilöön, vaan koskettavat kaikkia hänen kanssaan vuorovaikutuksessa olevia
ihmisiä.
Oppiminen perustuu toimivaan vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Miten sinä
pystyt työssäsi kohtaamaan puhevammaisen ihmisen ja luomaan onnistuneita
vuorovaikutus- ja oppimistilanteita hänen
kanssaan?
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Puhevammaisuus liittyy yleensä johonkin
neurologiseen tai muuhun sairauteen tai
vammaan, joka voi olla joko synnynnäinen tai vasta aikuisiällä saatu. Esimerkiksi
CP-vammaisen ihmisen puheesta voi olla
vaikea saada selvää, kielihäiriöinen lapsi
ei saa ajatuksiaan kerrottua puheen avulla
ja kehitysvammainen ihminen voi tarvita
puhetta tukevia ja korvaavia keinoja selvitäkseen arkipäivän keskusteluista. Aivojen
verenkiertohäiriö voi viedä puhekyvyn ja
vaikeuttaa puheen ymmärtämistä.
Koska puhevammaisuuden taustalla on
hyvin erilaisia syitä, puhevamman vaikutukset kunkin ihmisen ja hänen keskustelukumppaniensa elämään ovat erilaiset.
Puhevammaisen henkilön tai hänen keskustelukumppaneittensa ei kuitenkaan
tarvitse tyytyä siihen, ettei puheella kommunikointi suju. Kommunikoida voidaan
myös muutoin kuin puhumalla.

5. Kuulovammaisuus
Kuulovammainen on henkilö, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulon alenema.

Huonokuuloinen
Suurin kuulovammaisryhmä ovat huonokuuloiset. Huonokuuloiset kuulevat
puhetta ja hyödyntävät tässä myös huuliolukua. Kuulovamman vaikeusasteen
mukaan he käyttävät apuvälineitä, kuten
kuulokojetta. Huonokuuloiset ihmiset
kommunikoivat pääasiassa puheen avulla,
mutta käyttävät mahdollisesti myös viitottua puhetta. He vastaanottavat viestejä
viitottuna puheena tai kirjoituksen avulla.

Kuuroutunut
Kuuroutunut on menettänyt kuulonsa
opittuaan puhumaan, joten hänen äidinkielensä on yleensä (puhuttu) suomen
kieli. Kuuroutunut puhuu useinmiten itse.
Puheen ymmärtäminen sitävastoin
on hakalaa tai mahdotonta. Siksi kummunikointi perustuu ennen kaikkea vaihtoehtoisiin menetelmiin, kuten huuliolukuun,
viitottuun puheeseen tai viittomakieleen.

Kuuro
Kuuro henkilö on ollut syntymästään asti
kuuro tai menettänyt kuulon varhaislapsuudessa ennen puhumaan oppimistaan.
Kuuro voi kuulla kuulokojeen avulla kovia
ääniä, mutta hän ei saa puheesta selvää.
Hänen äidinkielensä on useimmiten viittomakieli
Kuulovammaisuus ei tarkoita ainoastaan,
että ihminen kuulee heikommin. Olennaista on myös se, että kuulokojeen käyttäminen ei palauta kuuloa normaaliksi.
Kuulovamma vaikeuttaa muun muassa
osallistumista keskusteluihin, koska puheesta ja muista tarpeellisista äänistä sekä
niiden suunnasta on vaikea saada selvää
erityisesti hälyisessä tai kaikuisessa ympäristössä. Huulilta lukeminen tai viittomien
seuraaminen on hankalaa, mikäli valaistus
on riittämätön tai häikäisevä tai puhujan
takaa tulee voimakas vastavalo.
Kuulovammaisia ihmisiä on siis monenlaisia, ja vamman vaikutukset ovat varsin
yksilöllisiä. Lievästi huonokuuloinen ei
tarvitse välttämättä edes kuulokojetta,
kun taas kuuroilla on täysin oma kielensä,
viittomakieli.
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6.	Kommunikointi on 		
vuorovaikutusta
Kommunikointi perustuu yhteiseen merkkijärjestelmään, jonka avulla ihmisten on
mahdollista jakaa asioita keskenään; kertoa, kommentoida, kysyä, vitsailla jne.
Vuorovaikutukseen ei aina tarvita puhuttua kieltä. Vuorovaikutusta syntyy keskustelun ohella esimerkiksi yhdessä toimien
ja liikkuen.
Ihmiset tarvitsevat vuorovaikutusta kehittyäkseen ja kokeakseen elämän mielekkääksi. Onnistuneesta vuorovaikutuksesta jää mukava olo kaikille.
Ratsastuksenopetuksessa vuorovaikutus
ei rajoitu vain ihmisten välille. Hevonen ei
luonnollisestikaan puhu, mutta suostuu
vuorovaikutukseen ratsastajan kanssa
toimintaan ja eleisiin perustuvan merkkikielen avulla. Jos ihmisellä on ongelmia
puheen vastaanottamisessa, ymmärtämisessä tai tuottamisessa, hevosen kanssa
kommunikointi voi antaa ratsastajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden suoraan ja
sanattomaan vuorovaikutukseen.

Onnistunut opetus on
taitavaa vuorovaikutusta
Opetus on aina tavoitteellista vuorovaikutusta kommunikointitavoista riippumatta.
Opetustilanteessa opettaja pyrkii siirtämään tietämystään oppijalle, mutta kuuntelee samalla oppilasta. Motivoitunut
opettaja on tietoinen kommunikoija, joka
haluaa kehittää vuorovaikutustaitojaan.
Hän opettelee tarvittaessa käyttämään
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erilaisia kommunikointimenetelmiä. Taitava opettaja kannustaa vuorovaikutukseen. Hän arvioi omia vuorovaikutustaitojaan ja etsii erilaisiin tilanteisiin toimivia
vuorovaikutuskeinoja.
Meillä kaikilla on erilaisia edellytyksiä,
mahdollisuuksia, kykyjä, tapoja ja taitoja
olla vuorovaikutuksessa. Opettajana, ohjaajana, terapeuttina tai kerhonvetäjänä,
on tärkeää tunnistaa oma kommunikointitapansa. Kukaan ei ole täydellinen, sillä
kommunikointia sanotaan yleisesti maailman vaikeimmaksi asiaksi. Kiinnittämällä
huomiota oman kommunikointiinsa voi
oleellisesti tukea viestin ymmärtämistä
ja kannustaa toista yrittämään ja ilmaisemaan itseään. Puhunko minä liian nopeasti tai epäjohdonmukaisesti? Keskitynkö
kunnolla siihen, mitä toinen yrittää ilmaista. Käytänkö vaikeita ja turhia sanoja vai
artikuloinko joskus epäselvästi? Millainen
ääneni on ja pysynkö katsekontaktissa
oppilaisiini? Elehdinkö viestiäni tukien vai
kenties häiritsevästi?
”Täydellinen keskittyminen sen hetkiseen
vuorovaikutussuhteeseen on toisen osapuolen kunnioittamista. Aktiivinen kuunteleminen on kaiken huomion kiinnittämistä
kuuntelemiseen niin, että havaitsee mahdollisimman tarkasti puheen tiedot, motiivin
ja asiayhteyden.”
Carla Hannaford: Oppimisen palapeli

Vuorovaikutuksella on aina monenlaisia
tavoitteita. Esimerkiksi talliympäristössä,
seurakaverien kanssa vaihdetut kuulumi-

set ja muun hevosväen kanssa jaetut kokemukset, synnyttävät parhaimmillaan
halun kuulua joukkoon. Opetustilanteessa vuorovaikutuksen tavoite on tietyn taidon omaksuminen ratsukolle mielekkäällä ja kehitystasoon sopivalla tavalla.

erilaisia opasteita. Tavallisesti esimerkiksi
ratsastusradan pisteet on merkitty sovituin kirjaimin.

Ilman puhetta?

Puhuminen ja puheen ymmärtäminen
ovat useiden osatekijöiden tuloksia. Ne
ovat myös herkkiä häiriöille. Viestien ymmärtämistä ja tuottamista voi myös estää
ja haitata toimintaympäristö. Tallialueen
hälyisyys, kaikuminen, rauhattomuus, pimeys tai pelottavuus voi tehdä sen, että
viestin vastaanottaja ei kuulollaan pysty
erottamaan puhetta tai näkemään eleitä
ja viittomia. Hän voi olla niin pelokas ja
jännittynyt uudenlaisesta roolista tai tilanteesta, ettei kykene keskittymään vuorovaikutukseen. Olisiko tallikahvila parempi
paikka palautteen antamiselle tai satulahuone tallikäytävää rauhallisempi ympäristö yhteiseen onnistumisen arviointiin?

Puhe on viestien ilmaisemisen ja vastaanottamisen tavallisin muoto. Suurin osa
kaikesta ihmisten välisestä viestinnästä
tapahtuu eleiden, ilmeiden ja asentojen
välityksellä. Halusimme tai emme, katseemme kohdistuu ja ilmeemme vaihtuu
mielialaamme seuraten. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme
kanssa myös toimintamme kautta ja ilmaisemme itseämme elekielellä.
Jos keskustelukumppani ei kuule tai ymmärrä puhuttua kieltä tai pysty tuottamaan puhetta lainkaan, vuorovaikutustilanne muuntuu väistämättä toisenlaiseksi.
Puheen rinnalla on silloin käytettävä näköön ja tuntoon perustuvia kommunikointikeinoja kuten esimerkiksi esineitä, viittomia ja kuvia sekä luotettava korostetusti
eleisiin, ilmeisiin, esimerkkiin, toimintaan,
katseenkohdistamiseen jne. Vuorovaikutus on luovaa toimintaa, eikä vääränlaisia
tapoja ole. Keskustelijat voivat vapaasti
käyttää mielikuvitustaan. Kannattaa muistaa, että kuvia käytetään kaikkialla yhteiskunnassamme viestien selventämiseksi.
Kuvia näkee päivittäin, ja ympärillämme
on jatkuvasti liikennemerkkejä, logoja ja

Vuorovaikutuksen haasteet
talliympäristössä

Opetustilanteessa opettajan vastuulla on
muokata viesti sellaiseen muotoon, että
se on mahdollista vastaanottaa ja ymmärtää. Puhevammaiselta ihmiseltä voi hyvin
kysyä ohjetta sopivan kommunikointitavan löytymiseen.
Kun ihmisellä on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla tai ymmärtää puhetta,
hän tarvitsee puhetta tukevia ja korvaavia
kommunikointikeinoja.
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Ole kannustava
kommunikointikumppani:
• Ota selvää, miten henkilö
kommunikoi
• Ole hänen kanssaan
katsekontaktissa
• Huomaa hänen kommunikointialoitteensa ja ilmauksensa (ilmeet,
eleet, toiminta, ääntely, osoittaminen, viittomat, sanat jne.) ja vastaa
niihin
• Reagoi hatariinkin kommunikointialoitteisiin mielenkiinnolla:
• Käytä ikä- ja kehitystasoon
sopivaa kieltä.
• Aina et voi ymmärtää, mitä
toinen yrittää sanoa
• Älä teeskentele ymmärtäväsi, jos et
ymmärrä
• Kerro, mitä ymmärsit ja pyydä toistamaan
• Pyydä apua – joku toinen saattaa
ymmärtää viestiä paremmin kuin
sinä

Tue ymmärtämistä
• Puhu rauhallisesti, lyhyesti ja
selkeästi.
• Toista tarvittaessa, korosta
tärkeimpiä sanoja
• Näytä, osoita tai piirrä
• Puhu vain yhdestä asiasta
kerrallaan
• Seuraa kuulijan reaktioita ja toimi
niiden mukaan, sano uudestaan tai
etene asiassa
• Selvennä kysymyksillä, joihin voi
vastata kyllä/ ei/ en tiedä

Tue ilmaisua
• Anna mahdollisuus puhevammaisten henkilön omalle ilmaisulle esimerkiksi esittämällä avoimia kysymyksiä (”millä hevosella ratsastit
viimeksi?”) suljettujen sijaan (”ratsastitko viimeksi Leimulla?”).

• Tarkista ympäristö. Taustamelu voi
vaikeuttaa kommunikointia huomattavasti

• Monet puhevammaiset henkilöt
kommunikoivat käyttämällä kokonaisvaltaisia ilmauksia, (esimerkiksi
lauseen sisällön voi korvaat yksi
avainsana) jolloin sinä joudut tulkitsemaan mitä ilmaus tarkoittaa

Anna aikaa

• Esitä lisäkysymyksiä ja
tarkennuksia

• Rauhoita tilanne
• Odota henkilön vastausta tai
reagointia
• Toista tarvittaessa viestisi
12.

• Tarkista aina, että tulkinta on oikein
• Anna puhevammaiselle henkilölle mahdollisuus ilmaista viestinsä
loppuun

Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin. 2006. Tikoteekki. Kehitysvammaliitto ry.

7. Puhetta tukeva ja korvaava
kommunikointi ratsastuksessa
Puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikaatiosta käytetään Suomessa lyhennystä AAC, joka on lyhenne englanninkielisestä termistä Augmentative and
Alternative Communication. Puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista tavallisimpia ovat tukiviittomat ja
erilaiset graafiset merkkijärjestelmät esimerkiksi piktogrammit, PCS-symbolit ja
blisskieli. Niiden käyttöön voi liittää myös
tekniset kommunikoinnin apuvälineet,
kuten erilaiset puhelaitteet ja tietokonepohjaiset kommunikointiohjelmat.
www.papunet.net

Toiminnalla ja esineillä
ilmaiseminen ja kehon kieli
Kaikki ihmiset ilmaisevat toiminnallaan ja
käyttävät kehon kieltä ollessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Haemme
puhekumppaniimme katsekontaktia ja
käännymme puhujaa kohti kun haluamme
ilmaista olevamme kiinnostuneita hänen
viestistään. Ojennamme keskustelukumppanillemme kätemme, kun haluamme
tervehtiä. Voimme helposti vahvistaa yhteyttämme puhevammaiseen ihmiseen,
jolla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia

esimerkiksi näyttämällä mitä tarkoitamme. Samaan aikaan kun sanomme hänelle,
että mennään yhdessä harjaamaan Pollea,
annamme hänelle harjan käteen ja näytämme harjalla, miten Pollea harjataan.
Ratsastuksenopettaja voi havainnollistaa
miten kädet pidetään heilumatta paikallaan keventämistä harjoiteltaessa.

Eleet ja tukiviittomat
Käytämme ilmaisumme tukena eleitä, jolla
on ilmaiseva merkitys. Esimerkiksi kun tuttu ihminen tulee meitä vastaan ja nostaa
kätensä ja hymyilee meille, ymmärrämme
että hän tervehtii meitä. Käyttämällä selkeitä eleitä puhuessamme lisäämme puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksia
ymmärtää viestimme. Kun otamme puhevammaisen ihmisen käyttämät eleet ja tukiviittomat huomioon, ymmärrämme hänen viestejään paremmin. Jo muutamien
yleisempien tukiviittomien käyttäminen
puheen rinnalla helpottaa huomattavasti
viestiemme ymmärtämistä. Kun osaamme myös tulkita tukiviittomia, annamme
puhevammaiselle ihmiselle mahdollisuuden ilmaista itseään.
13
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PCS-kuva

Bliss-merkki

Kuvat
Kuvakommunikointijärjestelmiä on monenlaisia. Kuvakommunikoinnissa voidaan
käyttää esimerkiksi Pictogrammi-kuvia,
PCS-kuvia, valokuvia tai itsepiirrettyjä kuvia. Eri ihmiset tarvitsevat kuvia eri asioihin. Joku käyttää kuvia ilmaisukeinonaan,
eli osoittaa kuvia esimerkiksi kuvakansioistaan, kun haluaa kertoa sinulle jotain.
Toinen tarvitsee kuvia puheen ymmärtämisen tukena, eli sinun täytyy näyttää
hänelle kuvia puheesi rinnalla, jotta keskustelukumppanisi ymmärtää mitä haluat hänelle kertoa. Kuvia voidaan käyttää
myös ympäristön ja tapahtumien jäsentämiseen, eli kuvien avulla on helpompi
esimerkiksi jäsentää tapahtumien ja niihin
liittyvien toimintojen järjestys.
• Kuvien avulla käydään läpi esimerkiksi
mitä seuraavaksi tehdään tai mitä tapahtuu. Esimerkki: kuvat ovat tapahtumajärjestyksessä ja ensimmäisessä
kuvassa on satulan ja suitsien kuva.
Katsotte kuvaa yhdessä, osoitat kuvaa
ratsastajalle ja sanot samalla hänelle,
että ensin mennään satulahuoneeseen
ja haetaan Pollen satula ja suitset.
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Pictogrammi-kuva

• Ratsastaja, joka ei pysty tuottamaan
puhetta lainkaan osoittaa sinulle kuvakommunikointikansiostaan merkkejä
ja kertoo niiden avulla mitä hän haluaa
kertoa. Esimerkki: Ratsastaja osoittaa
sinulle kansiosta merkkejä ”minä” ja
”tykätä” ja sen jälkeen osoittaa kädellään Pollea. Hän siis halusi kertoa sinulle
tykkäävänsä Pollesta.
• Sinä voit kuvia osoittamalla auttaa
ratsastajaa ymmärtämään. Esimerkki:
Ratsastajaa avustavan ja hevosta taluttavan henkilön kaulassa on avainnauha,
jossa on kuvanippu. Tilanteen mukaan
avustaja näyttää sitä kuvaa, josta opettaja puhuu. Esimerkki: Kun opettaja
sanoo ”Valmistautukaa pysäyttämään
hevoset”, avustaja näyttää ratsastajalle
pysähtyä – kuvaa ja näin ratsastajan on
helpompi ymmärtää, että kohta pysäytän hevosen
Kuvapankissa (www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus/materiaalitjalisätietoja
- kuvapankki) olevia kuvia kannattaa tulostaa ja laminoida itselleen ja käyttää niitä tallilla ja ratsastuksenopetuksessa.

8. Talli- ja ratsastusalueen
muokkaaminen kommunikointia
tukevaksi
Voimme helposti toteuttavilla keinoilla
muokata talli- ja ratsastusympäristöä kommunikointiystävälliseksi. Ympäristön muokkaamisen avulla voimme auttaa ratsastajaa
ymmärtämään, mitä tarkoitamme ja sitä
kautta tukea hänen oppimistaan. Voimme
tehdä tallilla toimimisesta ja ratsastuksesta
turvallisempaa myös ratsastajille, joilla on
vaikeuksia kommunikoinnissa.

• tunneilla voidaan käyttää myös esiratsastajaa, joka näyttää omalla toiminnallaan mitä on tarkoitus tehdä.

Esteetöntä kommunikointiympäristöä voi
luoda esimerkiksi:
• käyttämällä selkeästi rajattua ratsastusaluetta  ratsastajat pysyvät lähempänä opettajaa ja opettajan on helpompi
kommunikoida heidän kanssaan

• tallin seinällä olevat kuvitetut ohjeet
tallilla toimimisesta ovat helpommat
ymmärtää kuin vain kirjoitetut tallin
säännöt.

• opettaja pysyy paikallaan koko tunnin
 oppilaan on helpompi ottaa kontaktia opettajaan ja kuunnella opettajaa,
kun ei tarvitse joka kerta uudelleen jäsentää missä päin kenttää opettaja on.
• opettaja sopii oppilaiden kanssa jo
tunnin alussa miten ja missä tehtävät
oppilaille annetaan. Tehtävien anto
tehdään siten, että oppilaat pysähtyvät
opettajan lähelle ja opettaja käyttää
tehtävien annossa myös tukiviittomia ja
kuvia sekä näyttää tai piirtää esimerkiksi ratsastustien.

• oppimisessa voidaan käyttää apuna
erilaisia merkkejä, puomeja tai ”tötsiä”,
peilejä, maahan voidaan piirtää tai
apuna voidaan käyttää seinällä olevia
mainoksia

• tallialueella ja kentällä tai maneesissa
on hyvä valaistus  turvallisuutta syntyy myös, kun näkee paremmin toisen
ilmeet ja eleet tai hänen käyttämänsä
tukiviittomat tai osoittamansa kuvat.

Muista!
• Rajaa ratsastusalue
• Tee selkeät tallinsäännöt
• Muista valaistus
• Rauhoita tilanne
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9. Kommunikointi ja oppiminen

NÄKÖ

KUULO

MOTIVAATIO

MUISTI
MOTORISET TAIDOT

OPPIMINEN

KONTAKTINOTTO JA
VASTAVUOROISUUS

Opettamiseen ja oppimiseen
liittyviä tekijöitä
Tässä kappaleessa esitellään joitakin henkilön oppimiseen, tiedon vastaanottamiseen, kontaktin ottamiseen ja sitä kautta
opettamiseen liittyviä osatekijöitä. Samalla viitataan joihinkin sairauksiin, vammoihin tai haittoihin, joita ratsastuksenopettajan arkipäivässä voi tulla vastaan.
Jokaisen henkilön vamman tai sairauden
aiheuttamat haitat ratsastuksen oppimisessa ja kommunikoinnissa ovat yksilöllisiä. Lisäksi vaikeudet nivoutuvat usein
yhteen ja sekoittuvat, eikä niiden erottelu
ole aina mahdollista.
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HAHMOTTAMINEN
TARKKAAVAISUUS JA
KESKITTYMISKYKY

Motivaatio
Motivaatio ohjaa käyttäytymistämme.
Motivoimalla oppilasta pyrimme auttamaan häntä saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Motivaatiolla tarkoitetaan
yksilön käyttäytymisen suuntautumista
johonkin tiettyyn toimintoon tai asiaan.
Motivaatioon liittyy useita tekijöitä, kuten
ulkoiset motivoivat tekijät (esim. palkkiot,
kehuminen ja moite), sisäinen motivaatio
(yksilön halu suorittaa jokin tehtävä ilman
ulkoista palkkiota), vireystila (vireystilaan
vaikuttavat mm. kiinnostus ja tehtävän
vaikeustaso) sekä tarkkaavaisuus. Motivaatio on edellytys oppimiselle.

Motivaatio-ongelmia esiintyy ajoittain
kaikilla ihmisillä. Motivaation puute vaikeuttaa oppimista. Oppimisen varmistamiseksi opettajan tulee käyttää vaihtelevasti kaikkia aistialueita. Asioiden runsas
kertaaminen on erittäin tärkeää.
Ratsastuksessa ratsastajan motivaation
puute on lähes aina turvallisuusriski. Ratsastajalla, jolla ei ole halua ratsastaa, on
usein myös vaikeus ottaa ohjeita vastaan
ja noudattaa niitä. Sisäisen motivaation sijasta opettajan on luotava ulkoinen
palkkiojärjestelmä. Jos halutusta toiminnasta seuraa jokin miellyttävä vahvistaja (mm. kiitos, tarra, mieleinen toiminta),
se lisää oppilaan motivaatiota. Ratsastuksessa tämä voi olla vaikka leikki- ja
jumppatuokio tunnin lopussa, ratsastus
ilman satulaa tai mahdollisuus hevosen
hoitamiseen. Toiminnan tulee olla mielekästä kaikessa harrastamisessa. Mikäli
motivaatiota ratsastamiselle ei yrityksistä
huolimatta ole, on mietittävä jatkamisen
järkevyyttä.

Motoriset taidot
Ratsastajalla voi olla vaikutukseltaan hyvin erilaisia motoriikkaan liittyviä vaikeuksia. Motoriset vaikeudet voivat johtua esimerkiksi CP-vammasta, aivohalvauksesta
tai vaikka onnettomuuden aiheuttamasta
aivovammasta tai liittyä johonkin neurologiseen sairauteen, kuten MS- tautiin tai
Parkinsonin tautiin.
Oppimiseen ja kommunikointiin motoriset vaikeudet voivat vaikuttaa monella
tavalla. Monipuolisten motoristen kokemusten puute vaikuttaa ratsastajan
kykyyn analysoida miltä liike tuntuu ja
tuntea oman kehonsa asentoa. Motori-

sen hallinnan puute vaikuttaa esimerkiksi ratsastajan kykyyn reagoida nopeasti
tai suorittaa yhtäaikaisesti eri toimintoja,
esimerkiksi tehdä puoli-pidäte ja samanaikaisesti käyttää ulkopohjetta.
Puhuminen vaati useiden eri aivoalueiden
saumatonta yhteistyötä ja on motorisesti
hyvin vaativa suoritus. Motoriset vaikeudet
saattavat vaikuttaa ratsastajan kykyyn tuottaa puhetta; esimerkiksi suualueen lihasten ja hengityksen yhtäaikainen kontrollointi voi olla vaikeaa ja näistä vaikeuksista
johtuen ratsastajan puhe voi olla hidasta,
epäselvää ja katkonaista. On tärkeää antaa
hitaammalle puhujalle aikaa ilmaista itseään ja rauhoittaa tilanne, keskittyä kuuntelemaan mitä hänellä on sanottavaa. Jos
ei saa selvää siitä mitä toinen tarkoittaa, on
parempi myöntää, että ei ymmärrä ja pyytää puhujaa toistamaan asiansa kuin teeskennellä ymmärtäneensä.

Hahmottaminen
Ratsastustunnilla ratsastajan voi olla vaikea tietää mistä suunnasta puhe tulee ja
kuka puhuu, esimerkiksi hänen on vaikea
erottaa opettajan antamia ohjeita yleisestä hälinästä. Tilannetta helpottaa se,
että vain yksi ihminen puhuu ratsastajalle
ja tunti yritetään pitää mahdollisimman
häiriöttömänä. Ratsastajalla voi myös olla
avustaja tai tulkki, joka tarvittaessa toistaa
tai selventää opettajan ohjeet.
Ratsastajan ongelmana voi olla myös
oman vartalon tai tilan hahmottamisen
etäisyyksien ja tai vauhdin hahmottamisen vaikeus. Nämä vaikeudet voivat vaikeuttaa myös oppimista. Ratsastajan voi
esimerkiksi olla vaikea ottaa mallia toisesta ratsastajasta.
17

Apuna voidaan käyttää esim. erilaisia selvästi kentän pohjasta erottuvia merkkejä
(”tötsiä”), puomeja, värikkäitä pieniä tynnyreitä tai laatikoita) ja polun piirtämistä
kenttään. Maneesin seinällä olevia värikkäitä mainoksia voi käyttää hyödyksi. Ratsastusradan teitä voidaan harjoitella kävelemällä niitä ennen tuntia ilman hevosta.

Näkö
Suurelta osin ympäristöstämme tuleva tieto
perustuu näköaistiin. Tämän tiedon saaminen on näkövammaiselle hankalaa. Hänen
on vaikea hyödyntää ympäristöstä saatavaa
tietoa tai muiden antamaa mallia liikkumisessaan. Näkövammojen aiheuttamat haitat ovat jokaiselle ratsastajalle yksilölliset.
Näkövammaisilla henkilöillä muut aistit,
erityisesti kuulo- ja tuntoaisti ovat tärkeitä fyysisten taitojen oppimisessa. Ratsastuksen opettajan täytyy puhua tavallista
enemmän näkövammaiselle ratsastajalle,
koska ratsastaja tarvitsee yksityiskohtaisempia ja tarkempia ohjeita. Näkövammainen ratsastaja tarvitsee usein opetellessaan ratsastamaan ulkopuolista apua.
Ratsastuskentällä voidaan käyttää äänimajakoina ihmisiä tai erilaisia laitteita.
Riittävä valaistus ja valaistuksen suunta
on ratkaisevaa samoin kuin kontrastien
löytyminen ratsastustilasta. Värityksen
kontrastien käyttäminen auttavat näkövammaista ratsastajaa esimerkiksi erottamaan maneesin pohjan sen seinistä tai
kentällä olevan puomin tai muun merkin
kentän pohjasta.
Näkövammaisen ratsastajan opettaminen on vaativaa ja on usein parempi että
ratsastaja aloittaa ratsastuksensa yksityis18

tunnilla. Silloin opettaja pystyy keskittymään yksin häneen ja opettajan ja ratsastajan välinen kommunikointi helpottuu ja
varmistaa oppimista.

Kuulo
Kuuleminen ja kuunteleminen luovat yksilön perusvalmiudet kanssakäymiseen
ympäristönsä kanssa. Kuulovamma voi
liittyä moniin neurologisiin kehityshäiriöihin, kuten tarkkaavaisuushäiriöön, kielellisiin erityisvaikeuksiin tai muihin oppimishäiriöihin. Kuulovamman aiheuttama
haitta on jokaisella ihmisellä yksilöllinen
ja erilainen.
Ratsastuksen opettamisessa käytetään
esimerkiksi viittomakielen tulkkia, kun
ratsastaja ei kuule. Jos ratsastaja on huonokuuloinen, hän käyttää kuulolaitetta,
joka ei täysin korvaa puutteellista kuuloa. Opettajan on hyvä puhua selkeästi ja
ympäristön täytyy olla mahdollisimman
rauhallinen. Opettajalla tulee olla sovittu tapa viestittää nopeasti ratsastajalle
asiansa, jos ratsastajalla on kuulovamma,
eikä hän vaaratilanteessa kuule huudettua varoitusta.
Jos ratsastaja ei kuule, tunnilla voi olla
mukana viittomakielen tulkki.
Aina on tärkeää tiedottaa muille ryhmän
ratsastajille että kyseinen henkilö ei kuule.

Tarkkaavaisuus ja
keskittymiskyky
Kyky olla tarkkaavainen ja keskittyä ovat
ratsastuksen oppimisessa tärkeitä ominaisuuksia. Mikäli ihmisellä ei ole kykyä kuun-

nella pitkäjänteisesti ja tarkkaavaisesti tai
keskittyä tekemiseensä, puhutaan keskittymis- ja/tai tarkkaavaisuushäiriöstä. Saatetaan puhua myös ADHD- oireyhtymästä, jolla tarkoitetaan tarkkaavaisuuteen ja
keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Tarkkaavuuteen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia voi olla sekä lapsilla että aikuisilla.
Yleensä aikuiset ovat oppineet tulemaan
tarkkaavuusvaikeutensa kanssa toimeen
ja löytäneet tapoja selvitä arjesta. Lapsi, jolla on tarkkaavuushäiriö, usein vasta
opettelee tapoja toimia ja keskittyä eri tilanteissa. Varsinkin uusissa ja jännittävissä
tilanteissa, kuten ratsastusharrastuksen
alussa, vaikeudet voivat korostua.
Motivaatio tai kiinnostus hevosiin saattaa
myös vähentää tarkkavaisuushäiriöstä aiheutuvaa haittaa. Lapselle, jolla on tarkkaavaisuushäiriö voi käydä niin, että he-

vonen unohtuu karsinaan ja ovi jää auki,
kun tallikissa juoksee käytävällä ohi. Lapsi
voi tällöin lähteä kissan perään ja ajatus
hevosen satuloimisesta unohtuu. Lapsen tarkkaavaisuus suuntautuu toisaalle
lapsen tahdosta riippumatta, mutta se ei
tarkoita, ettei lapsi haluaisi ratsastamaan.
Tarkkaavaisuushäiriöisen henkilön voi olla
vaikea suunnitella toimintaansa tai toteuttaa suunnitelmansa. Siksi voi tuntua siltä,
ettei hänellä ole mitään suunnitelmaa siitä, miten hän toimii hevosen kanssa tai,
että hän ei tunnu muistavan ollenkaan,
mitä on puhuttu tai opetettu.
Tarkkaamattoman henkilön kanssa on tärkeää tehdä pelisäännöt selviksi, se auttaa
tilanteiden hallinnassa. On tärkeää, että
ratsastuksenopettaja on jämäkkä, mutta
lempeä, selkeä toiminnoissaan ja selvästi
tilanteen ”pomo”. Monesti on apua siitä,
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että koko ryhmälle kerrotaan jo etukäteen, mitä kyseisellä tunnilla tulee tapahtumaan ja mikä on opeteltava asia. Liian
helppo tehtävä ei vaadi ponnisteluita tehtävän suorittamiseksi ja liian vaikea tehtävä ei onnistu, koska tarkkaavaisuus sen
suorittamiseen ei riitä. Isossa ryhmässä
tämä vaatii opettajalta ammattitaitoa eriyttää opetusta oppilaan mukaan ja halua
hakea erilaisia vaihtoehtoja.
Tarkkaamattoman lapsen voi olla vaikea
odottaa vuoroaan. Isossa ratsastusryhmässä tämä saattaa aiheuttaa häiriötä,
jopa turvallisuuteen liittyviä riskejä, koska
lapsi haluaisi olla koko ajan toiminnassa
– ja ensimmäinen. Tarkkaamaton oppilas
voi myös keskeyttää opettajan opetuksen jatkuvalla puhumisella, jolloin opettaja helposti ajattelee oppilaansa olevan
huonokäytöksinen. Lapsen ajatus saattaa
pompahtaa tallin käytävällä kävelleeseen
kissaan tai päivän aikana tapahtuneisiin
muihin merkityksellisiin tai merkityksettömiin tapahtumiin. Tärkeää on kuitenkin
muistaa, että tarkkaamaton henkilö ei tahallaan toimi ohjeiden vastaisesti tai tee
tahallaan jotain väärin.
Tarkkaamaton ratsastaja tarvitsee opetustilanteessa mahdollisimman selkeät ja lyhyet ohjeet. Pitkät perustelut esimerkiksi
puolipidätteen tärkeydestä, vaikka tärkeitä olisivatkin, menevät helposti oppilaan
korvien ”ohitse” ja lisäävät riskiä ohjeiden
täydestä kuuntelemattomuudesta. Ohjeet tulisikin antaa täsmällisinä ja osiin
pilkottuina. Usein oppilaan huomion saa
herättää useita kertoja nimellä kutsumalla. Opetustilannetta helpottaa, jos saat
luotua opetuksen ajaksi oppilaaseesi katsekontaktin, mieluummin pysähdyksessä.
Kuvien käyttö opetuksessa saattaa auttaa
tarkkaamatonta ratsastajaa.
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Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan kanssa
tulee pyrkiä siihen, että hänelle annetaan
täsmällisiä toimintaohjeita, eikä käytetä
opetuksessa kieltoja.
Lapsi ei kiellosta oivalla, mitä sitten pitäisikään tehdä. Esimerkiksi joskus voi
opettajan tulla sanotuksi ”Älä vedä siitä ohjasta!”. Lapsi voi ”kuulla” ja ymmärtää ohjeesta vain lopun ”Vedä ohjasta!”.
Voimme kaikki arvata, mihin tilanne voi
johtaa. Parempi olisikin sanoa jokin muutaman sanan käsittävä toimintaohje, kuten ”Käännä ulko-ohjalla.”

Kontakti ja vastavuoroisuus
Kontaktinoton ja vastavuoroisuuden vaikeuksia on esimerkiksi autisteilla ja kehitysvammaisilla ihmisillä.
Tyypillisiä ovat vaikeudet ihmissuhteiden
vastavuoroisuuden ymmärtämisessä ja
kommunikoinnissa, kyvyttömyys havaita toisen tunnetiloja ja empatian puute.
Samoin oman toiminnan suunnittelun- ja
organisointi on usein vaikeaa. Vaikka autistisen henkilön kanssa kontakti syntyisikin melko helposti, voi henkilön omaehtoisuus olla vahvaa ja vastavuoroisuus
vähäistä. Koska autistisella henkilöllä on
vaikeuksia jäsentää kuulemiaan tai näkemiään havaintoja, hänen on helpompi
ottaa yhteyttä ulkomaailmaan muiden
aistien kautta (tunto-, kosketus-, liike-,
maku- ja hajuaisti). Kaikissa aistitoiminnoissa saattaa silti olla poikkeavuutta.
Henkilö saattaa olla jo yliherkkä tai sietää aistimuksia poikkeavalla tavalla. Aistitoimintojen poikkeavuus ratsastuksen
ohjaamisessa täytyy turvallisuuden näkökulmasta ottaa huomioon. Autististen
henkilöiden näköön perustuvat (visuaali-

set) kyvyt ovat usein parempia kuin kielelliset kyvyt. Kuitenkin näönkin kautta tulevat
informaation käsittely on vaikeaa. Autismiin liittyy myös kehitysvammaisuutta.
Selkeällä päiväohjelmalla ja samalla tavalla toistuvilla rutiineilla on tärkeä merkitys
autistisille henkilöille. Jos henkilön tiedon saanti perustuu muuhun kuin kuulon
kautta tulevaan tietoon, kannattaa puheen apuna käyttää kuvia, esineitä, eleitä
ja tukiviittomia.
Vuorovaikutukseen liittyviä vaikeuksia voi
olla myös henkilöillä, joilla on psyykkisiä
vaikeuksia. Heillä ei ole voimia kuunnella
tai he eivät pysty keskittymään. Kontaktiin ja vastavuoroisuuteen liittyvissä vaikeuksissa on apuna selkeät yksinkertaiset
ohjeet, rauhallinen tunti ja eri apukeinojen käyttäminen opetuksessa.

Oppiminen
Laaja-alaisiin oppimisen vaikeuksiin liitetään useimmiten kehitysvammaisuus.
Kehitysvamma aiheuttaa vaikeuksia ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvamma ei ole sairaus. Se on vaurio tai
vamma, joka haittaa jokapäiväistä selviytymistä sitä vähemmän, mitä paremmin
yhteiskunta on suunniteltu meille kaikille.
Kehitysvamman aste vaihtelee vaikeasta vammasta lievään oppimisvaikeuteen.
Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on
lisävammoja, jotka saattavat vaikeuttaa
liikkumista, puhetta tai vuorovaikutusta
muiden ihmisten kanssa. Uusien asioiden
oppiminen ja käsitteellinen ajattelu ovat
kehitysvammaisille ihmisille vaikeita. Kuitenkin kehitysvammaiset ihmiset oppivat
monia asioita samalla tavalla kuin muut,
mutta hitaampaan tahtiin. Ratsastuksen-

opettajan puheen tulee olla selkeää ja ilmaukset lyhyitä. Ratsastukseen liittyviä
sanoja ja ohjeita on hyvä käydä läpi ja selventää oppilaalle, mitä niillä tarkoitetaan.
Esimerkiksi, että ohje ” Nosta kädet ylös”
ei tarkoita käsien nostamista maneesin
kattoa kohti, vaan käsien nostamista irti
hevosen säästä. Oppimistehtävien tulee
olla suhteessa ratsastajan oppimiskykyyn
ja olemassa oleviin taitoihin. Kehitysvammaisten ratsastajien opettamisessa opettajan on kiinnitettävä oppimistehtävien
vaatimustasoon ja opetukseen kuluvaan
aikaan erityistä huomiota. Opettaja voi
pilkkoa oppimistehtävän pienempiin osiin
ja harjoituttaa ensin näitä osasia ja sitten
vähitellen yhdistää niitä. Kertaaminen ja
ohjeiden toistaminen, oppimisen varmistaminen vievät oman aikansa.
Erilaisia oppimisen ongelmia on muillakin.
Ne voivat liittyvät kielellisiin erityisvaikeuksiin, hahmotusvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeuksiin tai motorisiin vaikeuksiin.

Muisti
Oppimistapahtumaan liittyy oleellisesti
muisti. Oppimista voi haitata esim.lähimuistin heikkous. Muistihäiriöitä voivat
aiheuttaa esim.aivoverenkierron ja aineenvahdunnan häiriöt, masennus ja uupumus ja ne voivat liittyä myös neurologisiin sairauksiin. Muistihäiriöisen oppimista
tulee se, että ratsastuksenopettaja toistaa
ohjeitaan tarpeen mukaan. Erilaiset merkit kentällä auttavat ratsastajaa muistamaan. Kouluratsastuskilpailuissa ohjelma
voidaan lukea ratsastajalle.
Vammaisilla ihmisillä saattaa olla mukanaan henkilökohtainen avustaja tai tulkki.
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11. Tulkin tai henkilökohtaisen
avustajan kanssa tallilla
Tulkkia käyttävät tilaavat tulkin itse. Ne,
joilla on henkilökohtainen avustaja, sopivat itse avustajansa kanssa avustajan
osallistumisesta tallilla tapahtuvaan toimintaan. Ratsastajan henkilökohtaisesta
avustajasta tai tulkista ei aiheudu kuluja
talliyrittäjälle.
Henkilökohtainen avustaja on vammaisen henkilön palveluksessa oleva työntekijä, jonka tehtävänä on auttaa vammaista henkilöä sellaisissa toiminnoissa, joista
vammainen henkilö ei pysty itsenäisesti
suoriutumaan. Avustaja voi esimerkiksi
avustaa ratsastusvarusteiden pukemisessa ja riisumisessa, avustaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä asioissa tai
työntää pyörätuolia. Henkilökohtainen
avustaja ei voi toimia varsinaisissa hevosen hoitoon liittyvissä tilanteissa tai ratsastuksessa avustajana, jos ei tunne lajia.
Avustajana toimii tällöin ratsastusryhmän
oma avustaja.
Sekä kuulovammaiset että puhevammaiset ihmiset voivat käyttää tulkkia tallilla ja
ratsastuksen opetuksessa.
On hyvä muistaa, että tulkki on tilanteessa
molempia osapuolia varten ja tulkkaa eri
osapuolten puheenvuorot sellaisina kuin
ne on esitetty. Tulkki ei muuta puheenvuorojen sisältöä tai sävyä. Vastuu tilanteen sujumisesta ja viesteistä on tilanteen
osapuolilla, ei tulkilla. Esimerkiksi ratsastuksenopettajan on perusteltava ohjeensa niin, että asiakas voi ne ymmärtää.
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Tulkkipalvelu
pähkinänkuoressa:
• Puhu asiakkaallesi eli ratsastajalle, älä tulkille. Esimerkiksi kysy
suoraan ratsastajalta ”milloin olet
ratsastanut viimeksi?” ja tulkki
tulkkaa kysymyksen ratsastajalle. Tulkki käyttää minä - muotoa,
eikä suinkaan tarkoita itseään,
vaan tulkattavaansa sanoessaan
”olen ratsastanut viimeksi viikko
sitten”.
• Tulkki on puolueeton ja vaitiolovelvollinen, oman alansa ammattilainen. On myös mahdollista,
että esim. tallilla tulkkina on jokin
muu kuin ammattihenkilö.
• Tulkki ei ole asiakkaansa avustaja
eikä taluttaja. Hän toimii tilanteessa vain kielen ja kommunikoinnin välittäjänä.
• Jos tulkki ei ymmärrä jotakin, hän
kysyy. Vaikka tulkki viittookin tai
käyttää esimerkiksi kuvakommunikointia, voit puhua normaalilla
nopeudella.
• Jos et ole aikaisemmin työskennellyt tulkin kanssa, kysy ohjeita
tulkilta rohkeasti!

Puhevammaisten tulkkipalvelu
Tulkkipalvelu on viestien tulkkausta ja
tulkintaa. Lisäksi siihen kuuluu kommunikoinnin avustamista ja tukemista. Jokaisen puhevammaisen henkilön tulkkipalvelun sisältö on yksilöllinen.
Puhevammaisten tulkkipalvelussa tulkkausta on esimerkiksi blisskielisen viestin kääntäminen puhutulle kielelle ja
päinvastoin. Tulkkausta ovat myös epäselvän puheen välitön selventäminen,
kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi sekä puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi.
Tulkinta tarkoittaa puhevammaisen henkilön viestien merkitysten tulkitsemista,
muokkaamista, kokoamista tai laajentamista, jotta keskustelukumppanit ymmärtävät niiden sisällöt. Puhevammainen
henkilö voi tuottaa viestejä esimerkiksi
toiminnalla, eleillä ja ilmeillä, piirtämällä, tukiviittomilla, yksittäisillä äänteillä ja
sanoilla tai osoittamalla esineitä, kuvia
tai graafisia merkkejä. Puhevammaisten
tulkki tulkitsee viestit puhutulle kielelle.
Vastaavasti puhevammaisten tulkki tulkitsee keskustelukumppanien puhumat
viestit puhevammaiselle henkilölle ymmärrettäviksi esimerkiksi käyttäen selkokieltä tai asiakkaan hallitsemia kommunikointikeinoja.

jalle puhuttuja viestejä, eli auttaa ratsastajaa ymmärtämään vuorovaikutustilanteissa toisten puhetta ja viestejä.

• Kohdista aina viestisi puhevammaiselle ratsastajalle, koska hän on keskustelukumppanisi.
• Tulkki toimii puhevammaisen
ihmisen ”äänenä” eli tulkkaa
puhevammaisen ihmisen
viestit, niin että ymmärrät hänen viestinsä sinulle paremmin. Ja tulkki tulkkaa sinun
viestisi tarpeen mukaan myös
ratsastajalle, jotta hän ymmärtää sinua paremmin

Puhevammainen ratsastaja saattaa käyttää tulkkia pystyäkseen kommunikoimaan ja tullakseen kuulluksi tallilla ja
ratsastustunneilla. Joillekin ratsastajille
tulkki saattaa myös selventää ratsasta23

Kuulovammaisten tulkkipalvelu
Kuulovammaiset henkilöt ovat kommunikoijina hyvin erilaisia. Jotkut pärjäävät
pelkän kuulokojeen avulla, joillakin taas
on mukanaan viittomakielen tulkki. Jotkut tuottavat puhetta ääneen, osan ollessa kommunikoinnissaan täysin hiljaisia.
Viittomakielen tulkit työskentelevät kaikilla elämän aloilla, ollen asiakkaansa
mukana mm. vapaa-ajan harrastuksissa,
ratsastustunneilla, -kilpailuissa tai ratsastusterapiassa.
Viittomakieli on visuaalinen, näköön perustuva kieli. Sen vuoksi onkin tärkeää,
että näköyhteys tulkin ja asiakkaan välillä
voitaisiin turvata esim. hyvän valaistuksen
avulla tallissa, kentällä ja maneesissa. Esim.
ratsastustunnilla tulkin paikka on opettajan vieressä. Tämän avulla myös osapuolten katsekontakti säilyy parhaiten.
Vaikka tulkki yleensä kääntää kaiken tilanteessa sanotun, voidaan ratsastustunnilla
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sopia yhdessä, että pääsääntöisesti opettajan ja tulkinkäyttäjän väliset viestit tulkataan. Tällä tavalla tulkkia käyttävä ratsastaja pystyy keskittymään oppimiseen.
Jos tulkkia ei ole saatavilla, kannattaa pitää kynä ja paperia mukana. Joskus huuliltalukukin voi onnistua, mutta se on keinona epävarma ja raskas. Katsekontaktin saa
kuulovammaisen henkilön kanssa helpoiten heilauttamalla kättä tai taputtamalla
henkilöä kevyesti olkavarteen. Viittomakielisten henkilöiden kirjoitetun kielen
taito on vaihteleva. Jos kirjoitat, kirjoita
lyhyin, selkein lausein.
Tässä kirjasessa on kuvattuna lähes 40
viittomaa, jotka sopivat ratsastukseen.
Opettele viittomat ja ala käyttää niitä kuulovammaisten asiakkaidesi kanssa. Itse
viittomalla voit osoittaa henkilölle, että
arvostat hänen kieltään ja asiakkuuttaan.
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12. Viittomat
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hevonen

poni

nimi

opettaja

ratsastaa

harjata hevosta

kiitos / ole hyvä

seisoa (hevonen)

nousta selkään

istua

opettaa

auttaa
27

28

taluttaa

käynti

sEurata / mukana

hyvä

kuulla

katsoa

sattua

loppua

raippa

kypärä

kengät

saappaat
29

hanskat

suitset

ohjat

satula

talli
30

kenttä

maneesi

ramppi

musta

punainen

wc

ruskea

keltainen

valkoinen

Sininen
31

13. Kuvakertomukset

HALUAN MENNÄ
RATSASTAMAAN...

RATSASTUSKOULULTA SAA
LAINAKSI KYPÄRÄN.

SOITAMME RATSASTUSKOULUUN JA SOVIMME
RATSASTUSTUNNISTA.

RATSASTUKSENOPETTAJA NEUVOO MINUA
JA ALUKSI HEVOSTANI TALUTETAAN.

RATSASTUSTUNNILLA OPETTAJA
OPETTAA MINUA JA MUITA MUKANA TUNNIN LOPUTTUA KIITÄN OPETTAJAA
JA SOVIN SEURAAVASTA TUNNISTA.
OLEVIA.
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HEVOSEN ELÄMÄÄ

HEVOSEN PÄIVÄ ALKAA AAMURUOKINNALLA. HEVONEN RUOKITAAN VÄHINTÄÄN
KOLME KERTAA PÄIVÄSSÄ. HEVOSEN PERUSRUOKA ON HEINÄ JA KAURA.
HEVOSELLA PITÄÄ AINA OLLA VETTÄ JUOTAVAKSI.

HEVOSTEN PITÄÄ PÄÄSTÄ JOKA PÄIVÄ
TARHAAN TAI LAITUMELLE.

HEVOSEN KARSINA PUHDISTETAAN
JOKA PÄIVÄ. LANTA JA MÄRÄT
PURUT TAI TURVE POISTETAAN JA
TILALLE LAITETAAN KUIVIA.
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HEVONEN HARJATAAN JOKA PÄIVÄ.

HEVONEN SATULOIDAAN ENNEN
RATSASTUSTA.

RATSASTUSTUNNILLA OLLAAN
MANEESISSA, AIDATULLA KENTÄLLÄ
TAI MAASTOSSA. RATSASTAJA
KÄYTTÄÄ AINA KYPÄRÄÄ.

HEVONEN SAA ILLALLA VIELÄ
RUOKAA. HEVONEN ON
TYYTYVÄINEN, KUN SE SAA
OLLA ULKONA LIIKKUA JA KUN
SITÄ RUOKITAAN JA HOIDETAAN
SÄÄNNÖLLISESTI.
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RATSASTUSVARUSTEISTA TÄRKEIMMÄT OVAT KYPÄRÄ, MUKAVAT HOUSUT JA
SAAPPAAT. ON HYVÄ KÄYTTÄÄ KÄSINEITÄ, VAATTEISSA EI SAA OLLA NARUjA,
TUPSUJA TAI SOLKIA, JOTKA VOIVAT TARTTUA KIINNI HEVOSEN VARUSTEISIIN.

JOKAISELLA TALLILLA ON SÄÄNNÖT, JOITA ON NOUDATETTAVA
TURVALLISUUDEN JA HEVOSTEN VIIHTYMISEN TAKIA. ESIMERKIKSI:
• TAVARAT PIDETÄÄN SIISTISTI OMILLA PAIKOILLAAN.
• TALLIALUEELLA EI SAA JUOSTA EIKÄ HUUTAA. HEVOSTEN KARSINOIHIN EI
SAA MENNÄ ILMAN LUPAA.
• HEVOSILLE EI SAA ANTAA RUOKAA EIKÄ MAKUPALOJA ILMAN LUPAA.
35

JOKAINEN RATSASTAJA RATSASTAA PUTOAA ENEMMIN TAI MYÖHEMMIN
HEVOSEN SELÄSTÄ. HEVONEN VOI KOMPASTUA TAI PELÄSTYÄ JOTAKIN
JOLLOIN RATSASTAJA MENETTÄÄ TASAPAINONSA JA PUTOAA. PUDOTESSA
HARVEMMIN RATSASTAJA LOUKKAA ITSEÄÄ, MUTTA SEKIN MAHDOLLISUUS
ON OLEMASSA.

TALLILLA TOIMII YLEENSÄ MYÖS RATSASTUSSEURA. SEURALLA VOI OLLA
HEVOSKERHOJA, JOISSA OPETELLAAN MM. HEVOSTEN HOITAMISTA.
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Sormiaakkoset
sormiaakkoset

A
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D

E

F

G

H

I

J

K

M

N

L

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

Viikonpäivät
viikonpäivät ja numerot

Luvut
1

3

4

111
1
5

2
22 2
22
2
6

3
33 3
33
3
7

4
44 4
44
4
8

1
1151
5151 5
55
5
9

2
2262
6262 6
66
6
10

3
3373
7373 7
77
7
100

4
4484
8484 8
88
8
1000

5
5595
9595 9
999

6
66160
1610601 0
111
000

7
77100
7
7
7
100
100
100
100
100
100

8
881000
8
8
8
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Luvut
1
11

2

LUE LISÄÄ:
www.ratsastus.fi/
lajit/vammaisratsastus

Suomen Ratsastajainliitto ry
Radiokatu 20
00093 VALO
puh. 09 2294 510
ratsastus@ratsastus.fi

