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oheisliikunta määrään ja ratsastustasoon. Lisäksi aineistosta tarkasteltiin vaikuttaako ratsastajan syke hevosen sykkeeseen.
Tulosten perusteella ei havaittu merkitseviä (p>0.05) korrelaatioita ratsastajan radan keskisykkeiden ja oheisliikunnan tai ratsastustason välillä. Kyselylomakkeen
perusteella jokainen ratsastaja koki oheisliikunnasta olevan hyötyä ratsastuksessa. Kilparadalla ratsastajista puolella syketasot nousivat yli 90 %:iin eli maksimikestävyysalueelle. Otoskoon ollessa pieni tulokset eivät ole yleistettävissä
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Abstract
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The purpose of this study was to analyse riders heart rate in a competitive situation of dressage. The purpose was to use the interview form, RPE table and
heart rate variations to find out the total load of the riders during the race.
There were 10 subjects in the study (N=10). Due to technical difficulties, six subjects were selected for the final review (N=6). The subjects answered the questions asked in the questionnaire, which included questions about their riding
background, racing experience, exercise background, and feeling of their own
competitive nervousness. Heart rate monitors were attached to the riders before
the track started. The track was videotaped by Trainer4Riding Analytics, which
recorded both video of the track and real-time heartbeats of the rider. RPE scale
was asked immediately after the race.
Measurements were performed over one day. Microsoft Excel 2018 was used for
statistical analysis. Spearman's rank correlation coefficient was used to calculate
the dependence on the average heart rate of the riders' track compared to the
amount of peripheral exercise and the level of riding. In addition, the data reviewed whether the rider's heart rate affected the horse's heart rate.
Based on the results, no significant (p>0.05) correlations were found between the
mean heart rate of the rider's track and the peripheral exercise or riding level.
Based on the questionnaire, each rider felt that side exercise was beneficial in
riding. On the racetrack, half of the riders' heart rate levels rose to over 90%, the
maximum endurance range. Due to small sample size, the results cannot be generalized to the population.
Keywords: heart rate, sports physiotherapy, dressage, competition, load capacity, sports technology
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1 Johdanto
Vuonna 2018 Suomessa oli 160 000 ratsastuksen harrastajaa. Junioreita (alle
18-vuotta) oli 70 000 ja heistä 94 % on tyttöjä ja 6 % poikia. Senioreita oli 90 000
ja heistä 97 % on naisia ja 3 % miehiä. Vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna harrastajien määrä on laskenut n. 10 000:lla harrastajalla. (Suomen Hippos Oy 2018.)
Ratsastusurheilun valmentautumisessa keskitytään usein ratsun kunnon ja lihaksiston kehittämiseen sekä palautumiseen enemmän kuin itse ratsastajan. Käytännössä ratsu on urheilija ja ratsastaja vain kyydissä matkustava ohjastaja.
Viime vuosina on kuitenkin havaittu, että myös ratsastaja vaatii oman osuutensa
valmennuksesta. Ratsastajalta vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia ovat hyvä kehonhallinta, riittävä aerobinen kunto ja voimataso, tasapaino, koordinaatiokyky,
rytmitaju, nopea reaktiokyky, riittävä liikkuvuus ja lihasten joustavuus, liikkeen
tuntemus ja tätä kautta ajoituksen hallinta. Ratsastajan ominaisuuksia on mahdollista kehittää ilman hevosta, jolloin ratsukon valmentautuessa yhdessä, voidaan keskittyä yhteistyön hiomiseen ja kilparatsastuksessa vaadittavien tehtävien harjoittelemiseen.
Opinnäytetyön aihe on lähtöisin yhteistyökumppanilta Trainer4Skills Oy:n toimitusjohtajalta. Toisena yhteistyökumppanina toimii Harjun oppimiskeskus, jossa
tutkimuksen mittaukset suoritetaan. Opinnäytetyön toimeksiantajan toiveena on
saada uudesta sykkeen ja kuvan reaaliaikaisesti synkronisoivasta puhelinsovelluksen käytettävyydestä informaatiota ja tarkastella teknologian avulla kouluratsastajien fyysistä suorituskykyä. Tämän perusteella aihe rajautui sykefrekvenssin
mittaukseen kouluratsastuksen kilpailutilanteessa.
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kouluratsastajien fyysistä kuormittumista kilpailutilanteessa Trainer4Riding Analytics –sovelluksen avulla. Mittausten
pohjalta voidaan pohtia ratsastuksen kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä
käytössä olevan teknologian toimivuutta.
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2 Ratsastus urheilulajina
Jo tuhansia vuosia ihmiset ovat käyttäneet hevosia liikkumiseen paikasta toiseen
ja myöhemmin ratsastuksesta on kehittynyt monia hevosurheilulajeja. Suomessa
yleisimpiä lajeja ratsastuksen parissa ovat koulu-, este- ja kenttäratsastus, jotka
ovat myös olympialajeja. Näissä kaikissa noudatetaan pääpiirteittäin samoja ratsastuksen perusperiaatteita. (Hakkarainen ym. 2009, 429.)
2.1

Kouluratsastus

Kouluratsastuksen tarkoituksena on kehittää hevosta kestäväksi ja terveeksi. Hevosta kehitetään ominaisuuksiltaan lihaksikkaaksi, liikkeiltään irtonaiseksi, joustavaksi ja notkeaksi. Hevosen tulisi olla ratsastajaa kohtaan luottavainen, kuuliainen ja eteenpäinpyrkivä. Askellajeina kouluratsastuksessa ovat käynti, ravi ja
laukka erilaisissa tempoissa. Kouluratsastuksessa tavoitellaan saumatonta yhteistyötä ratsukon eli ratsastajan ja hevosen välille. Ratsastaja pyrkii ohjaamaan
hevosta mahdollisimman pienillä ja huomaamattomilla avuilla. (Suomen Ratsastajainliitto 2020.)
2.2

Kouluratsastuksen kilpailutilanne

Kouluratsastuksen kilpailutilanteessa ei ratsasteta aikaa vastaan, vaan suoritusta
arvioidaan ja pisteytetään tuomarin tai tuomareiden toimesta. Suorituksen aikana
arvostellaan hevosen liikkeitä tai liikeryhmiä arvoasteikolla 0-10. Liikkeiden ja liikeryhmien määrä vaihtelee eri kouluratsastusohjelmien välillä. Suorituksen jälkeen tuomaristo antaa yleisarvosanan askellajeista, lennokkuudesta, kuuliaisuudesta ja ratsastajan asennosta, istunnasta sekä apujen käytön moitteettomuudesta arvoasteikolla 0-10. Yhteenlasketut pisteet muodostavat ratsukon kokonaistuloksen. Tulos on hyväksytty silloin, kun loppupistemäärä on vähintään 50
% enimmäispistemäärästä. Kilpailurata suoritetaan tasaisella hiekka- tai nurmipohjaisella 20 x 40 m tai 20 x 60 m kentällä. Kilpailuohjelmien tasot vaihtelevat
helpoista Grand Prix-tasolle. (Suomen Ratsastajainliitto 2020.)
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3 Fyysinen kunto
American College of Sport Medicin (ACSM) on määritellyt fyysisen kunnon yksilön ominaisuuksiksi tai yksilön hankkimiksi ominaisuuksiksi, jotta selviytyminen
päivittäisistä fyysisistä ponnistuksista on mahdollista. Fyysinen kunto koostuu terveyteen tai toimintakykyyn yhteydessä olevista osa-alueista. Näitä ovat kestävyys, kehon koostumus, lihasvoima, lihaskestävyys ja liikkuvuus sekä liikehallintaan luettavat tasapaino, asennon ja liikkeiden hallinta, koordinaatio sekä ketteryys. (ACSM 2010; Hyttinen 2015; Kauranen 2019; UKK-instituutti 2020.)
3.1

Ratsastajan fyysiset vaatimukset

Ratsastajalta vaaditaan hyvää kehonhallintaa, jotta on mahdollista ylläpitää tasapaino hevosen liikkeissä ja vaikuttaa samanaikaisesti eri lihasryhmillä hevoseen.
Riittävä peruskestävyys edistää uusien asioiden oppimista ja on edellytys taidon
kehittymiselle. Nopeaa reagointikykyä vaaditaan, jotta pystytään vastaamaan hevosesta tuleviin signaaleihin. Ratsastajalta vaaditaan myös kykyä mukautua erilaisten hevosten liikkeisiin ja reagointiherkkyyteen. (Hakkarainen ym. 2009, 432.)
Ratsastuksen fyysistä sekä terveydellistä vaikutusta ja sitä, miten ratsastus vaikuttaa ratsastajan fyysiseen suorituskykyyn on tutkittu nuorilla naisilla. Tutkimuksissa todettiin, että ratsastus ei kuormita kehoa riittävästi vaan vaatii oheisharjoittelua aerobisella ja anaerobisella liikunnalla. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että
ratsastajan huono fyysinen suorituskyky voi olla osasyynä vaaratilanteisiin hevosen kanssa. (Meyers & Sterling 2000.)
Hyttinen on tutkinut ratsastajan fysiikkaa useammassa eri tutkimuksessa. Tutkimustuloksissa todettiin, että ratsastussuoritukseen saadaan taloudellisuutta kestävyysharjoittelulla, ja voimaharjoittelun todettiin parantaneen suorituksesta palautumista laktaattitasoja vertailtaessa 11 % (p<0.05). Tutkimuksessa todettiin
ratsastuksen ohella tehtyjen kestävyysharjoitteiden parantaneen ratsastuksen taloudellisuutta verryttelyssä ja esteradalla 3% (p<0.05). (Hyttinen 2015; 2019.)
Ratsastuksen ohella tehtävästä lihaskuntoharjoittelusta on myös tutkittu, edistääkö se kouluratsastajien suorituskykyä. Vaikka otos tutkimuksessa oli pieni

7

(n=18 osallistujaa), saatiin tulokseksi, että lihaskuntoharjoittelulla oli yhteys ratsastajien voima- ja kestävyystasoihin (r2=.244, p<0.05). Tutkimuksessa tutkittiin
myös kahdeksan viikon lihaskuntoharjoittelun merkitystä ratsastussuoritukseen,
jossa huomattiin myös kehittymistä pisteiden nousulla. (Lee 2015.)
Amatööri- ja eliittiratsastajien eroja on tutkittu esteratsastussuorituksen osalta
laktaattiarvojen, sykevariaatioiden ja kalorinkulutuksen osalta. Ratsastuksen aikana eliitit ylsivät 89 % maksimisykkeestä ja amatöörit 82 % maksimisykkeestä
(p<0.05). Kokonaisuudessaan kuitenkin huomattiin, että eliiteillä sykkeet ovat alhaisempia verrattuna amatööreihin. Myös palautumisen mitattiin olevan alhaisempi eliiteillä kuin amatööreillä 5 min suorituksen jälkeen (p<0.05). Kalorinkulutuksessa ei havaittu eroavaisuuksia. (Bong-Ju Sung ym. 2015.)
3.2

Oheisharjoittelu

Ratsastaja on urheilija, jolta vaaditaan paljon erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Tietoa ratsastajasta urheilijana on olemassa melko vähän. Valmentaminen sekä opettaminen ovat keskittyneet enemmän hevosen valmentamiseen, ja usein vain hevosta pidetään suorituksen tekijänä. Suoritus on kuitenkin
sekä hevosen että ratsastajan yhteistyötä, jolloin valmentaminen tulisi ulottaa kokonaisvaltaisesti ratsukkoon ja myös ratsastajaan. (Hyttinen 2009, 28.)
Tyypillisiä ratsastajan heikkoja lihasryhmiä ovat lapaluun lähentäjät, rintarangan
ojentajat, suorat vatsalihakset, ulompi vino vatsalihas, sisempi vino vatsalihas,
poikittainen vatsalihas sekä lonkan ojentajat ja loitontajat. (Hyttinen 2009, 16.)
Lihaskuntoharjoittaminen ratsastuksen oheisliikuntaharjoitteluna pitäisi erityisesti
kohdistaa reiden lähentäjien ja loitontajien alueelle, niiden ohjatessa lantion ja
jalkojen oikeaa asentoa, sekä keskimmäiselle pakaralihakselle, joka vastaa ryhdistä, lantion asennosta ja kehonhallinnasta ratsailla. Säären etuosan lihakset
vastaavat polven hallinnan stabiloimisesta. Syvien, vinojen ja poikittaisten vatsalihasten harjoittaminen puolestaan vaikuttaa lantion stabiliteettiin, istunnan tasapainoisuuteen ja kehon hallintaan ratsailla, joten myös näiden lihasryhmien harjoittaminen on suositeltavaa. Lihasryhmien harjoitusmuotoja suositellaan tehtäväksi kuntosaliharjoitteilla, pallojumppaharjoitteilla sekä keppijumppaharjoitteilla.
(Hyttinen 2009, 16.)
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3.3

Hevosen fyysiset vaatimukset

Hevosen sydämen prosentuaalinen osuus koko kehon painosta on noin 1 %, joka
tarkoittaa noin 4-5 kg. Lepotilassa hevosen sydän lyö noin 25-35krt/min. Kovan
rasituksen aikana syke voi olla 250 kertaa minuutissa. Sydämen iskutilavuus on
keskimäärin noin 800-900 ml. Hevosen hengitystiheys levossa on noin 10-12
/min. Hengityksen minuuttitilavuus on levon aikana noin 60 litraa per minuutti.
Harjoittelussa hengitystiheys voi kasvaa 140 krt/min ja minuuttitilavuus voi olla
jopa 750 litraa/minuutti. Ruumiinpainon avulla hevonen voi tehostaa hengitystään. Laukan aikana hengitys tapahtuu askelten mukaan, johtavan jalan ollessa
maassa, hevonen hengittää ulos. Rintaontelossa oleva paine purkautuu ulos takajalkojen ojentuessa taaksepäin. Jalkojen nousuvaiheen aikana tapahtuu sisäänhengitys. (Suomen Hevostietokeskus ry.)
Toisin kuin ihmisellä, hevosen leposyke ei laske kunnon kohoamisen myötä. Sydämen maksimisyke on yksilöllinen eikä harjoittelu nosta sitä. Sykkeeseen vaikuttaa myös hevosen luonne ja ympäristötekijät. (Kinnunen 2015.)

4 Sykefrekvenssi
Sykefrekvenssi tarkoittaa sydämen sykintätaajuutta eli kuinka monta iskua sydän
lyö minuutissa. Jos sykkeeseen ei vaikuttaisi hermosto ja hormonit, sinussolmuke
tuottaisi yksin impulsseja ihmissydämessä noin 100 kertaa minuutissa. Normaalisti hermosto ja hormonit vaikuttavat sinussolmukkeen impulssintuotantoon, jolloin sykefrekvenssi voi olla paljon hitaampi tai nopeampi kuin 100 lyöntiä minuutissa. (Bjålie ym. 2009, 233.)
Ratsastuksessa erityisesti ravi- ja laukkaosuuksilla ylävartalo tekee pääosin
staattista lihastyötä, joka vaikuttaa myös osaltansa ratsastajan sykefrekvenssiin.
Staattisessa lihastyössä perifeerinen vastus nousee korkeammaksi kuin dynaamisessa, eikä veri pääse tällöin virtaamaan lihasten läpi niin tehokkaasti. Staattinen työ nostaa verenpainetta ja tämän seurauksena sydänlihas venyy ja sydämen jälkikuorma jää suuremmaksi. Sydän reagoi tähän supistumalla voimakkaammin, jotta se tyhjenisi tehokkaammin sekä nostamalla sykettä, jotta sydän
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ei ehdi täyttyä niin voimakkaasti ja jotta tyhjeneminen on tehokkaampaa. (Nummela ym. 2004; Hietanen 1984.)
4.1

Autonominen hermosto sykefrekvenssin säätelijänä

Autonomisen hermoston toiminta perustuu itsesäätelyyn, eli sen toimintaan ei voi
vaikuttaa tahdonalaisesti. Pääasiassa sen toiminta on tiedostamatonta. Somaattiset hermostoimpulssit ovat aina lihassolua kiihdyttäviä, kun taas autonomista
hermostoa pitkin kulkevat impulssit voivat kiihdyttää tai estää lihas- ja rauhassolujen toimintaa. Autonominen hermosto ylläpitää elimistön sisäistä tasapainoa eli
homeostaasia negatiivisen palautevaikutuksen avulla. Esimerkiksi kehon lämpötila pyritään pitämään optimaalisena, kun kuormituksessa elimistön lämpötila lähtee nousuun, sitä pyritään viilentämään. Autonominen ja somaattinen heijastekaari ovat rakenteeltaan samanlaiset. Molemmissa on aistinsolu, sensorinen hermosyy, refleksikeskus, motorinen hermosyy ja kohdesolu. Aivoissa sijaitsee säätelyalue, joka koko ajan vertailee sensoristen hermosyiden normaalia ja todellista
impulssitiheyttä. Jos arvot poikkeavat toisistaan, keskus muuttaa motoristen syiden impulssitiehyttä kumotakseen homeostaasissa tapahtuneen muutoksen.
Jännityksen kasvu ja nestetasapainon lasku saavat sykkeen nousemaan sympaattisen sekä parasympaattisen hermoston vaikutuksella. Parasympaattinen
hermosto toimii n. 65 %:iin maksimisykkeestä, jonka jälkeen korkeammilla syketasoilla sympaattinen hermosto ohjaa sykkeen muutoksia. (Bjålie ym. 2009, 8588; Vuori ym. 2012; Kauranen 2017, 430-432.)
Sydänlihassolujen toiminta kuuluu autonomiselle hermostolle, lisäksi siihen kuuluu sileälihassolujen ja rauhassolujen toiminta. Autonominen hermosto jaetaan
anatomisesti ja toiminnallisesti sympaattiseen sekä parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto aktivoituu fyysisen rasituksen ja stressireaktion aikana. Parasympaattinen hermosto aktivoituu puolestaan levon aikana ja se säätelee esimerkiksi ruuansulatuselimistöä. (Bjålie ym. 2009, 88.)
4.2

Sydämen rakenne ja toiminta

Sydän on 300-350 grammaa painava ontto lihas ja se sijaitsee hieman rintakehän
vasemmalla puolella. Sydämessä on kaksi puoliskoa, joissa molemmissa on etei-
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set, jonne veri virtaa suurista laskimoista. Tämän jälkeen veri saapuu kammioihin, joista koostuu suurin osa liike-energiasta, jonka sydän antaa verelle. Eteiset
supistuvat hetkellisesti ennen kammioita. Sydämen uloimpana kerroksena toimii
kaksinkertainen kalvo sydänpussi eli pericardium. Suurimman osan sydämen seinämästä muodostaa sydänlihas eli myocardium. Endocardium eli sydämen sisäkalvo on sydämen sisäpuolella oleva kalvo, joka muodostuu sidekudoksesta ja
levyepiteelistä. Vasemman kammion seinämä on oikean kammion seinämää
paksumpi, sillä vasemmalla kammiolla on suurempi työmäärä. Kammioista lähtee
sama määrä verta, mutta vastapaineen vaikutuksesta vasemman kammion on
pumpattava veri seitsemän kertaa suurempaa painetta vastaan kuin oikean kammion. Eteisten ei tarvitse työskennellä suurta painetta vasten. (Nienstedt ym.
2016, 186-189.)
Lihasyhteyden kammioiden välillä muodostaa sydämen impulssijohtojärjestelmä.
Järjestelmä koostuu lihassoluista, jotka ovat erikoistuneet kuljettamaan impulssit
kaikkialle sydänlihakseen. Impulssijohtojärjestelmän avulla aktiopotentiaali leviää
tavallista lihaskudosta nopeammin ja tämän vuoksi koko kammiolihas pystyy supistumaan lähes yhtä aikaa, jolloin kammion sisäinen paine nousee. Tämän lisäksi johtojärjestelmä jarruttaa eteisten ja kammioiden rajakohdassa impulsseja,
jolloin eteiset pääsevät supistumaan noin 1/6 sekuntia aikaisemmin kuin kammiot. Lihakset suurenevat harjoituksen muodossa, samoin tapahtuu sydänlihakselle, jonka seurauksena kammioiden tilavuus kasvaa. (Bjålie ym. 2009, 227;
Nienstedt ym. 2016, 186-189.)
4.3

Sydän rasituksessa

Ruumiillisen rasituksen aikana sydämen minuuttitilavuus suurenee. Tämä aiheuttaa yleensä pääasiassa syketaajuuden, mutta osittain myös iskutilavuuden, suurenemisen. (Nienstedt ym. 2016, 196.)
Minuuttitilavuuden kasvu voi raskaassa rasituksessa kasvaa viisinkertaiseksi.
Henkilö, joka ei ole tottunut kuormittamaan itseään lähtee korkeammalta leposyketasolta ja saavuttaa maksimisykkeen nopeasti sydämen lisäämällä äkisti syketaajuutta, jättäen iskutilavuuden kasvun melko alhaiseksi. Harjoittelevan ihmisen
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leposyke on paljon alhaisempi harjoitteluun tottumattoman leposykkeeseen verrattuna. (Nienstedt ym. 2016, 196-197.)
Kuormituksessa syke kasvaa hitaasti, iskutilavuuden kasvaessa ensimmäisenä.
Saavuttaessaan suuren kuormituksen syke taajuus nopeutuu. Harjoittelevan ja
harjoittelemattoman saavuttaessa saman minuuttitilavuuden, on harjoittelevan
henkilön syketaajuus pienempi. Tästä syystä johtuen harjoittelevalla henkilöllä on
mahdollisuus kasvattaa rasitustaan, sillä maksimisykkeen saavuttamiseen on
enemmän aikaa. (Nienstedt ym. 2016, 196-197.)
4.4

Kilpailujännitys

Sympaattinen hermosto aktivoituu paitsi fyysisesti raskaissa tilanteissa, myös
psyykkisen ärsykkeen seurauksena. Jännitys aiheuttaa sympaattisten hermosyiden stimuloitumista sydämessä, jonka seurauksena sykefrekvenssi kasvaa. Sykefrekvenssin kasvuun vaikuttavat myös jännityksen yhteydessä lisämunuaisytimestä vapautuvat adrenaliini ja noradrenaliini. Sykefrekvenssin kasvaessa sykevariaatio eli sydämen lyöntien välinen aika pienenee, koska parasympaattisen
hermoston aktiivisuus laskee. (Bjålie ym. 2009, 90-91, 233-234.)
4.5

Sykealueet

Sykealueet ovat yksilöllisiä, joten ne määritellään prosenttiosuuksina maksimisykkeestä. Sykealueita on viisi ja ne ovat esitettynä kuvassa 1.

Kuva 1. Sykealueet (https://www.intersport.fi/fi/laji/juoksu/juoksublogi/eri-sykealueilla-juoksemisen-perusteet/)
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5 Liikuntateknologia
Teknologian kehittyessä, se on myös ulottunut liikunnan seurantaan vaikuttavan
teknologiseen syntymiseen. Varsinkin digitaalisten mittalaitteiden sekä sovelluksien, kuten sykemittareiden, aktiivisuusrannekeiden ja liikuntasovelluksien käyttö
on yleistynyt. (Putkonen 2018, 6.)
Liikuntateknologia käsitteenä ei ole vakiinnuttanut täysin asemaansa, mutta Suomessa se näyttäisi olevan vakiinnuttamaansa asemaansa sanana, jolla viitataan
digitaalisiin informaatioteknologian sovelluksiin, joita pystytään hyödyntämään liikunnassa. (Moilanen 2017, 19.)
Moilanen määritteli omassa tutkimuksessaan liikuntateknologian tarkoittavan kokonaisuuksia, jotka perustuvat digitaaliseen informaatioteknologiaan. Niiden
avulla pystytään mittaamaan, tallentamaan ja analysoimaan liikuntaa sekä myös
muuta fyysistä aktiivisuutta. Kerätyn datan perusteella sitä voidaan käyttää ja tarkastella kunkin käyttäjän kohdalla yksilöllisten tarpeiden mukaan. (Moilanen
2017, 19.)
“Liikuntateknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Käyttäjät toivovat sen tukevan
omaa liikuntaharrastustaan. Yhteiskunnan tasolla se nähdään yhtenä keinona
fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.” (Moilanen 2014, 2.)
Liikuntasuorituksen videoiminen tuo valmentajalle mahdollisuuden tarkastella
suoritusta jälkikäteen. Se tuo valmentajalle lisävälineitä urheilijan suorituskyvyn
tarkasteluun. Valmentaja pystyy videon avulla seurata urheilijan pelitekniikkaa ja
taktiikkaa. Se toimii myös pidemmän aikavälin seurannassa ja mahdollistaa paremman palautteen antamisen urheilijalle. (Wilson 2008.)
Trainer4Riding Analytics -puhelinsovellus
Trainer4Riding Analytics-mobiilisovelluksella saadaan tarkasteltua hevosen sekä
ratsastajan sykettä, joka saadaan visuaalisesti tarkasteltavaan mitattuun muotoon. Samalla voidaan havainnollistaa reittiä ja nopeutta. Sovellus on kehitetty
tukemaan ratsastajan kilpakauden tavoitteiden asettamista, sekä valmennuksen
tueksi. Sykedataa voidaan hyödyntää sekä hevosen, että ratsastajan harjoittelun
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kuormituksen ja rasituksen suunnittelussa. Harjoitteet tallentuvat Trainer4riding päiväkirjaan, josta tuloksia on helppo tarkastella. Sovellukseen voi yhdistää
minkä Bluetooth -sykemittarin tahansa ja laite yhdistää sen automaattisesti sovellukseen. Hevoselle sykedatan keräämiseen tarvitaan elektrodisarja. Sovellus
toimii Android -puhelimissa ja on ladattavissa Google Play -kaupasta. (Trainer4Riding.)
Sykesensoriteknologiaa käyttäessä täytyy olla oikeudet Trainer4Riding Coop lisenssiin, joka antaa käyttäjälle laajat analysointityökalut sensoridataan. Alustalla on kalenteri, johon merkitään itsenäisesti sekä yhdessä valmentajan kanssa
suunnitellut valmennukset ja harjoitukset. Jokaisen harjoituksen alle ladataan valmennuksen videointi, jolloin se antaa mahdollisuuden myös valmentajalle tarkastella ratsastusta. Kuvassa 2 sovellus on käyttönäkymässään. (Trainer4Riding.)

Kuva 2. Trainer4Riding Analytics puhelinsovellus (https://trainer4riding.fi/trainer4riding-analytics-mobiilisovellus/.)

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimusongelmat
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kuormittava kouluratsastuksen kilpailutilanne todellisuudessa on ratsastajan kestävyyskunnolle. Tavoitteena on lisätä ratsastajien tietoisuutta optimaalisesta suorituskyvystä, jolloin
pystytään tehokkaasti ennaltaehkäisemään urheiluvammoja. Kun harjoittelusta
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tehdään suunnitelmallista sekä hyvin toteutettua, suorituskyky nousee ja loukkaantumiset vähenevät. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin Trainer4Riding Analytics -puhelinsovelluksen käytettävyyttä fysioterapian tukena.
1. Kuinka kuormittavaa kouluratsastuksen kilpasuoritus on ratsastajalle?
1.1 Miten ratsastajan oheisliikuntamäärä tai ratsastustaso vaikuttaa ratsastussuorituksen sykkeisiin?
1.2 Miten ratsastaja kokee oman kuormituksensa?
1.3 Millainen kuormitus kilpailutilanteessa mitattuna on?
2. Kuinka toimiva sykesynkronisaatiosovellus on ja miten sitä voisi hyödyntää lisää fysioterapiassa?
3. Millainen vaikutus ratsastajan mahdollisella jännityksellä on hevoseen?

7 Opinnäytetyön toteutus
7.1

Tutkimushenkilöt

Koeryhmä valittiin mukaan ryväsotannalla. Tutkimushenkilöinä toimivat Harjun
oppimiskeskuksen hevostalouden perustutkintoa ja ammattitutkintoa suorittavat
opiskelijat. Mukaanottokriteereitä olivat, että ratsastaja pystyy suoriutumaan vähintään helppo B -tasoisesta kilparadasta hyväksytyllä tuloksella eli saamalla 50
% pisteistä sekä se, että hän on Harjun opiskelija. Poissulkukriteereitä olivat sydämen sykkeeseen vaikuttavat sairaudet sekä sykkeeseen vaikuttava lääkitys.
Suunniteltu otoskoko (N) oli 10 henkilöä, videoiden tallennusongelman vuoksi
otoskoko supistui tutkimuksen aikana kuuteen henkilöön. Sukupuolijakaumaltaan
lopullisessa otoksessa 100 % oli naisia. Ikäjakaumaltaan tutkimushenkilöt olivat
17-44 vuotiaita. Antropometrinen data tutkimushenkilöistä on esitetty taulukossa
1. Esitietojen mukaan kaikki ratsastavat enemmän kuin neljä kertaa viikossa.
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Tutkimushenkilöt (n=6)
Ikä (v)

24,3 ± 11,5

Pituus (cm)

167,3 ± 8,3

Paino (kg)

64,5 ± 7,5

BMI

23,0 ± 2,0

Taulukko 1. Tutkimushenkilöiden antropometriset mitat
7.2

Tutkimusasetelma

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kouluratsastuksen kilpailusuoritusta, joka ratsastettiin Helppo B tasolla (Liite 5). Kyseinen taso on helppojen kouluratsastusluokkien toiseksi korkein. Opinnäytetyö oli poikittainen kokeellinen tutkimus ja tutkimusasetelma on esitetty taulukossa 2. Tavoitteena oli selvittää, miten kilpailusuoritus kuormittaa ratsastajaa ja vaikuttaa tämän sykkeeseen. Mittauskertoja oli yksi
ja se suoritettiin Harjun oppimiskeskuksen maneesissa.

Taulukko 2. Tutkimusasetelma
Testaus suoritettiin yhden päivän aikana. Ratsukot saapuivat ratsastushalliin eli
maneesiin kaksi tai kolme henkilöä kerrallaan. Pari tai kolmikko verryttelivät yhdessä kouluratsastusradan sisäpuolella 15 minuuttia, jonka jälkeen he suorittivat
kilparadan yksitellen. Ennen varsinaista kilpasuoritusta ratsastajalle ja hevoselle
puettiin sykevyöt. Jokaisella ratsukolla oli lisäksi aikaa verrytellä radan sisäpuolella kaksi minuuttia. Varsinaisen kilparadan suoritus kesti noin neljä minuuttia.
Tämän jälkeen ratsukolta kysyttiin RPE-taulukolla (eng. rate of perceived exertion), kuinka kuormittavalta suoritus tuntui. Koettua kuormitusta arvioitiin Borginasteikolla 6-20, pienimmän luvun vastatessa lepotilaa ja suurimman vastatessa
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tilannetta, jolloin ei pysty enää jatkamaan. Lopuksi ratsukko käveli vielä radan
sisäpuolella kaksi minuuttia.
Ratsukoiden suoritukset arvosteltiin tuomarin toimesta ja katsojia oli paikalla pieni
määrä. Tällä tavoin pyrittiin mahdollisimman hyvin simuloimaan oikeaa kilpailutilannetta.
7.3

Aineistonkeruumenetelmät

Aineistonkeruumenetelminä käytetään Trainer4Riding Analytics – puhelinsovellusta, jolla yhdistetään ratsastajan syke ja videokuva radasta. Lisäksi käytössä
on kyselylomake ja RPE-taulukko. Tutkimusongelmat mittareineen ovat esitetty
taulukossa 3.
Trainer4Riding Analytics
Trainer4Riding Analytics –puhelinsovellus näytti reaaliaikaisesti ratsastajan ja
hevosen sykkeen videolaitteella. Mittauskertoja suoritettiin yksi. Sovellukseen yhdistettiin ratsastajan rintakehän ympärille kiinnitettävä sykemittari Polar H10 sekä
hevosen rintakehän ympärille Polar Equine –sarjan sykevyöllä kiinnitettävä Polar
H10 sykesensori. Hevosen ja ratsastajan sykevyöt ja sensorit ovat kuvassa 3.
Sykemittaustulokset tulivat reaaliajassa Trainer4Riding Analytics -puhelinsovellukseen ja sovellus tallensi jokaiselta sekunnilta sykkeet CVC-tiedostona luodun
harjoitteen kohdalle. Sovelluksen avulla kerätty tieto saatiin auki Microsoft Office
Excelin ja videonkatseluohjelman avulla. (Trainer4Riding.)
Videon avulla tarkasteltiin, mitä ratsastajan sykkeelle tapahtuu ohjelman käynti-,
ravi- ja laukkaosuuksissa. Videolta tarkasteltiin myös, millainen vaikutus verryttelyllä ja kilpailutilanteella on hevosen sykkeeseen. Mittauksista kerättävät parametrit olivat ratsastajan sykkeen keskiarvot eri askellajeissa kilparadalla sekä
keskisyke kilparadalta. RPE-taulukon arvot kerättiin ratsastajilta ennen itsenäistä
verryttelyä ja välittömästi radan suorittamisen jälkeen. Lisäksi hevoselta mitattiin
keskisyke kahden minuutin verryttelyssä ennen kilparataa ja kilparadan aikana.
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Kuva 3. Polar Equine sykevyö ja H10 sensori sekä Polar H10 sykevyö.
(https://www.polar.com/fi/tuotteet.)
Kyselylomake
Puolistrukturoitu kyselylomake (liite 4) muokattiin tämän tutkimuksen tarpeisiin
sopivaksi käyttäen pohjana Trainer4Riding kuntotestaajan kyselylomaketta.
Aineistoa analysoitiin redusoimalla opinnäytetyön kannalta merkittävimmät vastaukset. Vastaukset kerättiin Word-tiedostoon tarkasteltavaan muotoon.
RPE-taulukko
Kolmas tiedonkeruu menetelmä oli RPE-asteikko (liite 6). RPE-asteikolla mitattu
kuormittavuus on riippuvainen sydämen sykkeestä, mutta vaihtelevuutta on ilmennyt eri henkilöiden välillä (Whaley 2005, 77). Sitä kysyttiin ratsastajilta välittömästi kilpasuorituksen jälkeen.

Tutkimusongelmat

Trainer4Riding
Analytics-puhelinsovellus

Kyselylomake

RPE-taulukko

1

xx

x

x

1.1

xx

xx

1.2

xx

1.3

xx

2

xx

3

xx

Taulukko 3. Tutkimusongelmat ja niiden mittarit. (xx=ensisijainen tiedonkeruumenetelmä, x=toissijainen tiedonkeruumenetelmä)
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7.4

Aineiston analysointi

Tilastolliseen analysointiin käytettiin Microsoft Excel 2018 –ohjelmaa. Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla laskettiin ratsastajien radan keskiarvosykkeiden ja kyselylomakkeessa kysytyn oheisliikuntamäärien riippuvuutta toisiinsa. Lisäksi aineistosta tarkasteltiin korreloivatko ratsastajan taso ja keskisyke
keskenään. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin oli käytössä, koska koehenkilöiden määrä oli pieni ja tällä menetelmällä tulokset eivät olleet niin herkkiä mahdollisille aineiston yksittäisille poikkeaville arvoille. Tilastollista merkitsevyyttä testattiin t-testisuureella. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä, kun p<0.05.
Mittauksista saatuja tuloksia verrattiin testihenkilöiden laskennallisiin maksimisykkeisiin. Koska testihenkilöiden sukupuolijakauma oli 100 % naisia, maksimisykkeen laskennallisena kaavana käytettiin Dr. Martha Gulatin ym. naisille määrittelemää kaavaa 206-0,88x(ikä). (Gulati ym. 2010.)
7.5

Eettiset näkökulmat

Tutkimuksen koehenkilöiden osallistuminen oli vapaaehtoista ja he allekirjoittivat
tästä suostumussopimuksen (liite 2), osan koehenkilöstä ollessa alle 18-vuotiaita,
tarvittiin lupa oppilaiden testaamiseen Harjun oppimiskeskuksen rehtorilta. Koehenkilöille kerrottiin saatekirjeessä (liite 1) oikeudesta keskeyttää opinnäytetyöhön osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Koehenkilöt käsiteltiin aineistossa
anonyymeina heidän yksityisyyttään kunnioittaen. Tutkittaville luovutettiin saatekirjeen mukana henkilösuojailmoitus (liite 3) ja henkilötietoja käsiteltiin henkilösuojalain mukaisesti. Kerätty aineisto oli vain opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Videosuoritukset tallentuivat automaattisesti Trainer4riding -palvelimeen,
jossa ne olivat tallennettuina salasanan takana ja vain opinnäytetyön tekijöiden
käytössä. Kerättyjä tietoja säilytettiin ainoastaan tekijöiden saatavilla. Kaikki tiedot säilytettiin ilman tunnistetietoja salasanalla suojatussa kansiossa lukitulla tietokoneella, jonne vain opinnäytetyöntekijöillä oli pääsy. Kun opinnäytetyö valmistui, kerätyt tiedot tuhottiin asianmukaisesti. Raportissa ei käytetty koehenkilöiden
nimitietoja.
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8 Tulokset
Tutkimukseen osallistui kymmenen koehenkilöä (N=10). Teknisten haasteiden
vuoksi sykedata ja video saatiin tallennettua kuudelta ratsukolta, joten lopulliseen
tarkasteluun valikoitui kuusi koehenkilöä (N=6).
8.1

Kouluratsastuksen kilparadan kuormittavuus

Ratsastajien ratsastustasot selvitettiin kyselylomakkeella, vaihtoehtoina ollen
harraste, seura (taso 1), alue (taso 2), kansallinen (taso 3) sekä kansainvälinen
(taso 4). Koehenkilöiden ratsastustasot jakautuivat tasoille 1-3. Ratsastustasojen
ja radan keskisykkeiden välillä ei havaittu korrelaatiota (r=0.46, p>0.05). Taulukossa 4 on esitettynä kilpailutilanteesta saadut tulokset.
Ratsukko

Ratsukko 1

Radan
keskisyke

% maksimisykkeestä
Sykealue

RPE radan
jälkeen

Koetun kuormituksen selitys

190

99 %

15

Rasittava

14

Hieman

5. Maksimi
Ratsukko 2

174

91 %
5. Maksimi

Ratsukko 3

170

89 %

rasittava
14

4. Raskas
Ratsukko 4

192

Hieman
rasittava

101 %

11

Kevyt

13

Hieman

5. Maksimi
Ratsukko 5

137

82 %
4. Raskas

Ratsukko 6

156

rasittava

88 %

14

4. Raskas

Hieman
rasittava

Taulukko 4. Mittauksista saadut tulokset.
Oheisliikuntamääriä tunteina verrattiin radalta saatuun keskisykkeeseen. Näiden
välillä ei havaittu korrelaatiota (r=0.41, p>0.05). Kaikki koehenkilöt kertoivat kokeneensa oheisliikunnasta olleen hyötyä ratsastuksessa.
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Kuvaaja 1. Oheisliikuntamäärien ja radan keskisykkeiden korrelaatio (r=0.41,
p>0.05).
RPE-asteikolla selvitettiin ratsastajien koettua kuormitusta kilpasuorituksen aikana. Neljä kuudesta ratsastajasta arvioi kuormittumisensa tasolle 13–14 eli hieman rasittavaksi, yksi arvioi tasolle 11 eli kevyt ja yksi tasolle 15 eli rasittava.
Kuvaajassa 2 on vertailtuna radan keskisyke ja RPE-arvo.

Kuvaaja 2. Ratsastajien keskisyke ja heidän kokemansa kuormitus RPE- taulukolla kilparadan jälkeen.
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Kilparadalla ratsastajien keskisykkeitä verrattiin heidän arvioituihin maksimisykkeisiinsä. Ratsastajista puolella syketasot nousivat yli 90 %:iin eli maksimikestävyysalueelle.
8.2

Trainer4Analytics –sovelluksen toimivuus ja käytettävyys fysioterapiassa

Sovelluksen käyttöönotto oli helppoa. Sovellus ladattiin Google Playn verkkokaupasta omaan älylaitteeseen. Sykevöiden yhteyden saaminen onnistui hyvin ja sovellus löysi ne nopeasti. Sykkeet eivät automaattisesti yhdistäneet hevosen ja
ratsastajan sykkeitä videolla näkyvään näyttöön, vaan niitä täytyi vaihtaa päittäin.
Tämä ei useimmiten onnistunut, joten sykkeitä joutui lukemaan hevosen sykkeiden kohdalta, jolloin sai ratsastajan sykkeet. Videoon sisältyi yhteensä noin 8-10
minuuttia sisältöä. Videot tallentuvat ulkoiseen palvelimeen Vimeoon. Videotiedostojen ollessa suuria, ne tallentuivat palvelimelle hitaasti. Video tallentuu automaattisesti älylaitteen muistiin, joten muistia piti olla riittävästi videoiden tallentamiseen. Videot ladattiin ratojen tauon välissä palvelimelle ja vaikka tiedosto näytti
ladanneen, osaa videoista ei koskaan löytynyt palvelimelta. Myös osa videoiden
sykedatasta löytyi palvelimelta tallentuneena, mutta itse videota ei löytynyt.
Osassa videoita sykedata oli kadonnut. Videoille pitää luoda kalenteriin jokaiselle
päivälle oma harjoite, jonne video tallennetaan. Jostakin syystä video ei silti mennyt oikealle tallennuspäivämäärälle. Kuitenkin ne videot, jotka olivat tallentuneet
palvelimelle, olivat helposti käytettävissä. Sykedata näkyi videolla reaaliaikaisesti
koko ajan, eikä yhteys kadonnut radan aikana. Sykedatasta sai Excel-taulukon,
josta voi laskea radan keskisykkeitä.
Sovellusta voisi myös tulevaisuudessa hyödyntää muissa fysioterapiatilanteissa.
Työfysioterapiassa pystyttäisiin kyseisellä laitteella kuvaamaan eri työvaiheita ja
analysoimaan kunkin työvaiheen kuormittavuutta sykedatan avulla. Videolta pystyttäisiin myöhemmin myös tarkastelemaan kunkin työtehtävän ergonomiaa ja
havainnollistamaan asiakkaalle hänen työskentelyasentojaan. Näin saataisiin toinen konkreettinen mittausväline maksimaalisen hapenottokyvyn arvion ohelle,
jolla mitata asiakkaan kuormittumista työtilanteessa.
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Sovellukselle voi olla myös käyttöä tulevaisuudessa ratsastusterapiassa. Ratsastusterapiassa voitaisiin hyödyntää sykkeen mittausta erityisryhmien asiakkailta,
joiden on vaikea kommunikoida puhumalla. Sykkeen avulla voitaisiin tutkia hevosen liikkeen vaikutusta kuntoutujan sykekäyttäytymiseen. Näin kommunikointia
voisi helpottaa, kun tutkittaisiin kuntoutuja fysiologisia reaktioita hevosen liikkumisen aikana. Sykkeiden perusteella voitaisiin seurata milloin kuntoutuja jännittää tai milloin hän alkaa rentoutua.
8.3

Ratsastajan vaikutus hevoseen

Ratsastajalta ja hevoselta laskettiin sykkeistä keskiarvot itsenäisestä verryttelystä yhden minuutin ajalta ennen kilpasuoritusta sekä kilpasuorituksen aikana
esiintyneistä sykkeistä. Hevosen ja ratsastajan sykkeistä ei löytynyt korrelaatiota
(r=0.58, p>0.05), kun verrattiin hevosen ja ratsastajan sykkeen nousua sekä laskua verryttelystä kilparadalle. Kuvaajassa 3 on kuvattuna hevosen ja ratsastajan
sykkeissä verryttelystä kilparadalle tapahtuneen muutoksen korrelaatio.

Kuvaaja 3. Hevosen ja ratsastajan sykkeiden muutoksen korrelaatio (r=0.58,
p>0.05).
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9 Pohdinta
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ratsastajien kuormittumista kouluratsastuksen kilpailutilanteessa. Ratsastajien on huomattu kamppailevan samojen ongelmien kanssa kuin suurin osa Suomen väestöstä. Ratsastajan huono
fyysinen suorituskyky heikentää ratsastussuoritusta ja tällöin myös hevosen suorituskykyä. Kilpailuradalta haluttiin selvittää, millainen kokonaiskuorma tilanteesta syntyy. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin pääosin vain ratsastajan kestävyyskuntoa. Jos tutkimusta laajennettaisiin muille osa-alueille, kuten lihasvoiman
mittaamiseen, tasapainoon ja liikkuvuuteen, saataisiin kattava kuvaus kouluratsastajien ongelmakohdista sekä heikkouksista. Aikaisemmissa tutkimuksissa
Hyttinen on käsitellyt näitä asioita laajemmin esteratsastajilla. Kun ratsastuksen
harjoittelu on suunnitelmallista ja se toteutetaan oikein, pystytään kehittymään
kohti optimaalista suorituskykyä ja ennaltaehkäisemään urheiluvammoja. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi olisi tärkeää, että ratsastaja harjoittelisi
myös ilman hevosta. Ratsastusvalmennuksen ja fysioterapian yhteistyöllä voitaisiin puuttua ajoissa ratsastajan heikkouksiin ja näin päästäisiin ennaltaehkäisemään kiputiloja ja vammoja niiden kuntouttamisen sijaan.
9.1

Aineisto

Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin lähteinä suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia. Lisäksi lähteissä oli käytetty oppikirjamateriaaleja ja suomenkielisiä lajiin liittyviä nettisivuja, mikä laskee tiedon luotettavuutta. Lähteiden maksullisuus
oli tiedonhankinnassa rajoittava tekijä.
Tutkimukseen osallistui 10 henkilöä, mutta mittaustilanteessa esiintyneiden
haasteiden vuoksi otoskoko supistui 6 henkilöön. Koehenkilöt edustivat eritasoisia ratsastajia, mutta koehenkilöiden pienen määrän (N=6) vuoksi aineiston ulkoinen validiteetti on heikko, eikä tulokset ole yleistettävissä perusjoukkoon.
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9.2

Menetelmät

Tiedonkeruumenetelmänä käytetty Trainer4Riding -sovellus oli päivitetty demoversio aikaisemmin käytössä olleesta sovelluksesta. Varsinaista sykkeiden mittausta tekivät Polarin saatavilla olevat uusimmat sykevyöt H10-sensoreilla ja sovellus vastasi sykearvojen tallennuksesta sekä videokuvasta.
Aineisto kerättiin Harjun oppimiskeskuksen opiskelijoilta puolistrukturoidulla kyselylomakkeella ja Trainer4Riding -sovelluksella. Koehenkilöiden edustaessa
sekä perustutkinnon, että ammattitutkinnon opiskelijoita, saatiin mittauksiin eri tasoisia ja ikäisiä ratsastajia. Kyselylomake annettiin koehenkilöille täytettäväksi
paikan päällä mittausta edeltävänä päivänä. Lomakkeen täyttöön oli varattu riittävästi aikaa, jolla varmistettiin, että jokainen täyttää kyselylomakkeen mahdollisimman huolellisesti. Ratsastajilta selvitettiin kyselylomakkeella maksimisykkeen
arviointia varten ikä, lisäksi urheilutausta, viikoittainen oheisliikunta/aktiivisuus,
viikoittainen ratsastusmäärä sekä kokemukset kisatilanteista.
Sisäistä validiteettia tutkimuksessa nostaa kyselylomakkeen osittain avoimet kysymykset ja tutkimushenkilöille annettu riittävä vastausaika. Validiteettia laskee
tutkimuslomakkeiden palautus nimellisinä suoraan opinnäytetyön tekijöille, jolloin
vastauksia on saatettu muokata tutkijoita miellyttäviksi.
9.3

Tulokset

Ratsastajan kuormittumiseen kilpailutilanteessa vaikuttaa monta yksilöllistä ja ulkoista tekijää. Ratsastuksen kuormittavuutta kilpailutilanteessa on hankalaa arvioida ainoastaan sykkeen perusteella. Sykkeeseen vaikuttava tekijä on erityisesti
kilpailutilanteessa esiin tuleva jännittäminen. Ratsastuksessa keskivartalo ja yläraajat tekevät pääosin staattista lihastyötä, mikä myös nostaa ratsastajan sykettä.
Oheisliikuntamäärän ja ratsastuksen kuormituksen väliltä ei löytynyt tilastollisesti
merkitsevää riippuvuutta, mutta kyselylomakkeeseen vastaajista 100 % kokivat
oheisliikunnasta olevan ratsastuksessa hyötyä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on
kuitenkin todettu, että ratsastajan oheisliikkuminen ratsastuksen ohella vaikuttaa
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positiivisesti ratsastustilanteesta suoriutumiseen. Kun ratsastuksen kuormittavuus kilpailutilanteessa on maksimisykealueella, ratsastussuoritus heikkenee.
Jännityksen osuutta radalta mitatuista sykkeistä ei pystytty luotettavasti arvioida.
Ratsastajilta kysyttiin aikaisempaa kilpailutaustaa ja jännityksen subjektiivista kokemista. Tulokset kyselylomakkeen ja mitattujen sykearvojen välillä eivät täysin
selittäneet toisiaan. Sen sijaan suurin riippuvuus (r=0.94) saatiin iän ja sykkeiden
välille. Ratsastusvuodet ja –kokemus karttuvat iän myötä, mikä voisi selittää tämän. Yleistäen, myös itsevarmuus kasvaa iän myötä, jolloin jännittäminen uusissa tilanteissa vähenee. Suurimman osan ratsastajien keskisykkeistä ollessa
maksimikestävyystasolla, voidaan päätellä, että jännittämisellä on suuri merkitys
kilpailutilanteen sykevaihteluihin. Ratsastajan ja hevosen välisille sykkeille ei löytynyt merkittävää korrelaatiota, joten ratsastajien jännittäminen ei vaikuttanut hevosten sykkeisiin. Tässä kuitenkin on muistettava, että tutkimus suoritettiin hevosille tutussa paikassa, jolloin myöskään ympäristön ärsykkeet eivät vaikuttaneet
hevosen sykevaihteluihin.
Pienen otoskoon vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä perusjoukkoon, vaan lisätutkimus on tarpeen. Tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää lisätutkimusta
tehtäessä.
9.4

Jatkotutkimusaiheet

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vain kestävyyskuntoa kouluratsastajalla. Jatkotutkimuksissa voisi laajentaa mittauksia muille osa-alueille, kuten lihasvoimaan, tasapainoon ja liikkuvuuteen. Näin saataisiin kattava kuvaus kouluratsastajien ongelmakohdista ja heikkouksista.
Koska sovelluksen avulla on helppoa yhdistää videokuvaa ja sykedataa, voisi sovelluksen käyttöä mahdollisesti tutkia myös ratsastusterapiassa. Ratsastusterapia on tavoitteellista toimintaa, jossa hevosen liikkeen avulla kuntoutujan on mahdollista oppia muun muassa oman kehon hallintaa. Rentoutuminen ja kompensatoristen lihasten aktiivisuuden laskeminen laskevat sykettä, joten voitaisiinko
videokuvan ja sykkeen yhdistämisellä mitata, milloin kuntoutuja rentoutuu ja kehon lihaksisto ja hermosto toimivat optimaalisesti.
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10 Johtopäätökset
Sykemittausten perusteella ei saatu merkittäviä tuloksia opinnäytetyössä esitettyihin kysymyksiin. Sykemittauksella yksinään on hankala arvioida kilpailutilanteen rasittavuutta ratsastajilla, sillä sitä nostaa kilpailutilanteessa jännittäminen.
Pienen otoskoon vuoksi (N=6) tulokset eivät ole yleistettävissä perusjoukkoon.
Liikuntateknologia edistää kilpaurheilua ja antaa uusia valmennustyökaluja myös
valmentajalle. Erityisesti poikkeusoloissa se mahdollistaa etävalmennuksen ja
näin ollen helpottaa valmentajan ja valmennettavan yhteistä informaation kulkua
toisilleen. Aikaisemmin valmentajan tai valmennettavan on täytynyt olla fyysisesti
paikalla, jotta valmentaminen ja palautteenanto onnistuu. Kun urheilusuoritus tallentuu videopalvelimelle, josta sitä voi tarkastella uudelleen, on tarkastelu aiempien ja uusimpien suoritusten välillä helpompaa. Tarkan sykedatan saaminen sovelluksessa vie ratsastusvalmennusta uudelle tasolle ja antaa konkreettista tietoa
ratsastajan ja hevosen kuormittumisen tilasta. Parhaimmillaan datan avulla voidaan kehittää valmennusta ratsastajan ja hevosen yksilöllisten tarpeiden mukaan, jolloin valmentautuminen ja kehittyminen on nousujohteista sekä progressiivista.
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Liite 1
Sosiaali- ja terveysala

Saatekirje

Hei!
Olemme LAB-ammattikorkeakoulusta kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat Laura
Nurmi ja Silja Sukanen. Teemme opinnäytetyötämme ratsastajan sykefrekvenssistä kouluratsastuksen kilpasuorituksen aikana. Tarkoituksenamme on selvittää ratsastajan sykkeen
käyttäytymistä kilpasuorituksen aikana. Tarkastelemme myös mahdollisen jännityksen vaikutusta sykkeeseen.
Olette valikoituneet osallistujaksi tutkimukseemme, sillä opiskelijoina suoritatte näyttötutkinnon osia Suomen ratsastajainliiton kilpasääntöjen mukaisesti.
Osallistuminen tutkimukseen on tärkeää, sillä näin saamme tietoja ratsastajan kuormittumisesta kilpailutilanteen aikana ja pääsemme selvittämään optimaalista kuormitusta ratsastussuorituksen aikana. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistujalla on mahdollisuus keskeyttää missä vaiheessa tahansa osallistumisensa tutkimukseen.
Tutkimuksen tulokset tullaan kokoamaan opinnäytetyössämme ja tulokset esitellään LABammattikorkeakoululla opinnäytetyöseminaarissa.
Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä meihin sähköpostitse, jos teillä ilmenee kysymyksiä.
Tutkimus suoritetaan 6.10.2020
5.10. Testaamme yhdellä ratsastajalla laitteiden toimivuuden ratsastustunnin aikana.
6.10. Osallistujat suorittavat kilparadan.

Ystävällisin terveisin,
Silja Sukanen, silja.sukanen@student.lab.fi
Laura Nurmi, l-nurmi@student.lab.fi

Sosiaali- ja terveysala

Liite 2

Suostumussopimus
Ratsastajan sykefrekvenssi kouluratsastuksen kilpailutilanteessa,
Laura Nurmi ja Silja Sukanen
Olen saanut riittävästi tietoa kyseisestä opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt saamani tiedon.
Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut kysymyksiini riittävät vastaukset. Tiedän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää osallistumiseni missä tahansa vaiheessa ilman että se vaikuttaa saamaani hoitoon tai kuntoutukseen.
Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen.
Lisäksi annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen opinnäytetyöhön laadinnassa
syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua on informoitu henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen
yhteydessä.

___________________________
Aika ja paikka

___________________________

________________________

Asiakas

Silja Sukanen

________________________
Laura Nurmi

Liite 3
OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n
yleinen
tietosuoja-asetus
(2016/679)
artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 1.1.2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ratsastuksen kilpasuoritusta ja sen kuormittavuutta. Henkilötietoja kerätään vain tutkimustietoja varten.
Mitä tietoja keräämme? / Rekisterin tietosisältö
Keräämme sinusta seuraavia tietoja: ikä, sukupuoli, harrastuneisuus ja oheisharjoittelu.
Millä perusteella keräämme tietoja? / Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen keräämisperuste on oma suostumuksesi. Suostumuslomake on lähetetty samassa yhteydessä allekirjoitettavaksi.
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme / Tietolähteet
Henkilötietoja keräämme rekisteröidyltä itseltään.
Kenelle tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen ulkopuolelle
Tutkimusta varten kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.
Minne tietoja siirretään? / Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet
Opinnäytetyön laatijoita on ohjeistettu salassapitovelvollisuudesta koskien opinnäytetyön laatimisen yhteydessä kerätyistä tiedoista.
Aineisto anonymisoidaan testitulosten ja kyselylomakkeiden yhdistämisen jälkeen,
jonka jälkeen vasta suoritetaan aineiston analysointi.
Kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään? / Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Kerättyä aineistoa säilytetään työn valmistumiseen asti. Suunniteltu opinnäytetyön valmistuminen on kesäkuussa 2020. Tutkimusaineisto hävitetään muistitikulta ja tietokoneelta, sekä paperiset lomakkeet silputaan ja hävitetään. Kerätty aineisto arkistoidaan
tietokoneelle ja muistitikulle ilman henkilötunnistetietoja.

Millaista päätöksentekoa? / Automatisoitu päätöksenteko
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.
Oikeutesi / Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietolainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia
tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa
henkilötietojen käsittelyä
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Tutkimusrekisterin tiedot
- Opinnäytetyön Ratsastajan sykefrekvenssi ja -variaatio tutkimusrekisteri
- Kyseessä on kertatutkimus
- Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa 2020
- Henkilötietoja säilytetään ttyön valmistumiseen asti
Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot
Silja Sukanen, silja.sukanen@student.lab.fi
Laura Nurmi, l-nurmi@student.lab.fi
Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Ammattikorkeakoulu LAB, Kari Kauranen, ohjaava opettaja
Ammattikorkeakoulu LAB, Silja Sukanen ja Laura Nurmi, opinnäytetyön tekijät
Trainer4Riding, Anne-Maarit Hyttinen, työelämän edustaja
Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja
Silja Sukanen ja Laura Nurmi, Ammattikorkeakoulu LAB
Tutkimuksen suorittajat
Silja Sukanen ja Laura Nurmi, Ammattikorkeakoulu LAB

Testaushenkilöiden esitietolomake
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Nimi:
Sähköposti:
Ammatti:
Työpaikka/koulu:
Sukupuoli:
 Nainen
 Mies
 Joku muu
Ikä:
Pituus:
Paino:
Todetut sairaudet:
Sydämen sykkeeseen vaikuttava lääkitys:
Pääsääntöinen ratsastuslaji:
O Kouluratsastus
O Esteratsastus
O Kenttäratsastus
O Islanninhevosratsastus
O Vikellys
O Lännenratsastus
O Matkaratsastus
O Vammaisratsastus
O Valjakkoajo
O En ratsasta

Ratsastustaso:
O Harrastaja
O Seura
O Alue
O Kansallinen
O Kansainvälinen

Ratsastuskerrat viikossa (keskimäärin):
O Harvemmin kuin kerran viikossa
O 3-4 kertaa
O Enemmän kuin 4 kertaa
O 1-2 kertaa

Ratsastuskerroista valmennuksia:
O Ei yhtään
O 1 kerran
O 2 kertaa
O 3 kertaa
O 4 kertaa tai enemmän

Oletko koskaan joutunut ratsastaessa onnettomuuteen/tapaturmaan?
O Kyllä O En

Jos vastasit kyllä, mitä tapahtui? Vaikuttiko tapahtuma ratsastukseesi, ja jos
vaikutti, miten? Milloin tilanne tapahtui?

Onko sinulla kipuja, sairauksia, vammoja tms., joiden oletat olevan seuraus
lajivalinnasta?

Vaikuttavatko edellä mainitut asiat jokapäiväiseen elämääsi? Miten?

Tavallisimmat liikuntalajisi ratsastuksen lisäksi:

Kuinka usein harrastat viikossa muuta urheilua kuin ratsastusta?
O En yhtään kertaa
O 1 kerran
O 2 kertaa
O 3 kertaa
O 4 kertaa tai useammin
Koetko, että muusta liikunnasta on hyötyä ratsastuksessa?
O Kyllä O En
Arviosi tämänhetkisestä kestävyyskunnostasi:
O Erinomainen
O Hyvä
O Keskitaso
O Välttävä
O Heikko
Arviosi tämänhetkisestä lihaskunnostasi:
O Erinomainen
O Hyvä
O Keskitaso
O Välttävä
O Heikko

Tuleeko sinulle ratsastaessa yleensä hiki tai hengästytkö niin, että puhuminen
on hankalaa?
O Kyllä O Ei
Jännittääkö kilpasuoritus sinua? Onko sinulla aiempaa kilpailukokemusta?

Allekirjoittamalla lomakkeen, hyväksyt seuraavat ehdot:
• Olen täyttänyt lomakkeen huolellisesti ja totuudenmukaisesti
• Hyväksyn, että vastauksiani voidaan käyttää tieteellisessä tutkimuksessa. Tuloksia käytetään tutkimuksessa nimettöminä. Testattavaa ei
tulosten perusteella voida tunnistaa ja tulosten sekä esitietojen tallennuksessa noudatetaan testaukseen liittyvää tietosuojasopimusta.
Allekirjoitus
__________________________________
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6
7 erittäin kevyt
8
9 hyvin kevyt

Ei juuri
hengästymistä

10
11 kevyt / sallii laulun
12
13 hieman rasittava/sallii puheen
14

Vähän
hengästymistä

15 rasittava / puuskuttaa
16
Voimakasta
17 hyvin rasittava
18
19 erittäin rasittava
20

hengästymistä

