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1 Johdanto 

Aloitin pro gradu –tutkielman tekemisen lähes heti kandidaatintyöni valmistumisen jälkeen 

syksyllä 2014. Tämä oli perusteltu valinta, sillä tässä tutkielmassa jatkan kandidaatintyössä 

pohjustamaani aihetta informaalista oppimisesta ja ratsastusharrastuksen arvoista. 

Kandidaatintyöni oli kirjallisuuskatsaus, jossa lähestyin aihetta eri tutkimuskirjallisuuden 

näkökulmasta, minkä lisäksi myös vertailin löytyneitä arvoja koulumaailman arvoihin ja 

ihanteisiin. Mielestäni lasten ja nuorten vapaa-ajanviettoa ja harrastusta koskeva tutkimus 

on yhä ajankohtaista ja merkityksellistä, joten koin mielekkääksi jatkaa saman tutkimuksen 

parissa myös pro gradu –työssäni. Tässä tutkielmassa haluan tuoda esille erityisesti nuoren 

oman kokemuksen harrastamiseensa liittyen. 

Aihevalinta on minulle mielenkiintoinen myös siksi, että se juontaa juurensa omaan 

historiaani ratsastuksen harrastajana: harrastus on kulkenut mukana suuren osan 

nuoruuttani ja jatkuu edelleen. Ratsastuskouluyhteisö on ollut minulle tärkeä 

kasvuympäristö, mikä poikikin idean itselle merkityksellisen harrastuksen yhdistämisestä 

opintoihin. Vaikka oma ratsastajataustani on tutkielmalle yhtä aikaa sekä haaste että 

mahdollisuus, antaa se minulle tutkijana suuren voimavaran työstää aihetta, joka sekä 

itselleni merkityksellinen että kasvatustieteiden kenttään liittyvä. Uskon, että taustani 

hevosurheilun parissa antaa tutkielmalle myös arvokasta näkökulmaa lajin sisältä, sillä 

harrastajana ymmärrän eri tavalla tutkimani ilmiön kontekstin kuin kokonaan lajin 

ulkopuolelta tulleena. Lähestyn kuitenkin aihetta tutkijan näkökulmasta fenomenologisin 

tutkimusmenetelmin neutraalisti antamatta oman historiani vaikuttaa kokemuksiin, joita 

nuoret itse tämän tutkielman puitteissa kertovat. 

Sen lisäksi, että aihe on itselleni mielekäs, on se tärkeä myös kasvatustieteen 

tutkimuskentällä. Lasten ja nuorten harrastaminen ja erityisesti liikuntaharrastusten 

merkityksellisyys sekä nuorten vähentynyt liikkuminen ovat olleet keskeisiä puheenaiheita 

viime vuosina. Ratsastus on kuitenkin yhtenä harvoista lajeista kasvattanut suosiotaan 

lasten ja nuorten keskuudessa, ja se on tyttöjen keskuudessa kahdeksanneksi suosituin 

urheilulaji. (Suomen Liikunta ja Urheilu 2010; s. 8–9, 12, 14.) Nuoret viettävät edelleen 

aikaansa urheiluseuroissa ja harrastusryhmissä, joten on perusteltua tutkia, minkälaisia 

ilmiöitä ja arvoja nämä yhteisöt antavat nuorelle harrastajalle. 
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Arvot ovat nuoren rakentumassa olevan identiteetin keskeinen osa ja ne vaikuttavat muun 

muassa siihen, miten nuori rakentaa omaa minäkuvaansa. Ympäristön vaikutus arvojen 

välittäjänä on suuri, minkä lisäksi korostuu myös koulun ulkopuolisten yhteisöjen merkitys 

nuoren elämässä. Informaali oppiminen tapahtuu ympäristössä, jonka ensisijainen tarkoitus 

ei ole kasvattaa. Oppiminen tapahtuu siten jonkun muun toiminnan ohessa. Informaali 

oppimiskokemus voi kuitenkin olla nuorelle aivan yhtä merkityksellinen, jopa 

merkityksellisempi, kuin koulun formaalissa ympäristössä tapahtuva oppiminen. (Aittola 

1998, s. 175–177.) Ratsastuskouluyhteisö on yksi tällaisen informaalin oppimisympäristön 

muoto, jossa nuoret, erityisesti tytöt, viettävät vapaa-aikaansa. Harrastuksilla on merkitys 

nuorten arvomaailman rakentumisessa ja ne opettavat nuorta muun muassa 

vastuullisuuteen, suvaitsevaisuuteen, voittamaan ja häviämään sekä omaksumaan erilaisia 

sosiaalisia taitoja. (Aittola 1998, s. 180–181.) 

Tavoitteenani tässä pro gradu -tutkielmassa on tuoda esille nuoren oma kokemus siitä, 

minkälaisia arvoja ratsastuskouluyhteisön käytänteistä ja toiminnasta löytyy sekä miten 

nämä arvot näkyvät ratsastuskoulun arjessa ja nuoren omassa toiminnassa. Tutkin siis 

informaalin oppimisen ilmenemistä ratsastuskouluympäristössä erilaisten arvojen 

omaksumisen muodossa. Tutkielmani on tehty fenomenologisen metodin mukaan, ja 

haluan siinä saada kuuluviin nuoren oman kokemuksen ratsastuskouluyhteisössä 

toimimisesta. Luvussa 2 avaan arvojen käsitettä ja esittelen erilaisia arvoteorioita. Käyn 

läpi myös nuoruutta ja siihen liittyviä kehitystehtäviä sekä arvojen ilmenemistä nuoren ja 

postmodernin yhteiskunnan näkökulmasta. Luvussa 3 tarkennan informaalin oppimisen ja 

harrastamisen merkityksellisyyttä nuorelle, ja luku 4 kuvaa ratsastusharrastusta ja 

ratsastuskoulua ympäristönä, minkä lisäksi luon luvussa lyhyen katsauksen aikaisempaan 

tyttötutkimukseen sekä tyttöjen toimijuuteen erilaisissa vapaa-ajan yhteisöissä.  

Haastattelin keväällä 2015 tutkielmaani neljää ratsastusta harrastavaa tyttöä, joiden 

kokemuksen esilletuominen on tutkielmani ensisijainen tehtävä. Luvussa 5 kerron 

tutkimuksen toteuttamisen vaiheista pyrkien kuvaamaan tarkasti aineiston keräämisen 

menetelmät sekä fenomenologiaa analyysin taustalla. Luvussa 6 erittelen ja analysoin 

saamiani tuloksia perustuen aikaisempaan aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja 

arvoteorioihin. Luku 7 summaa tutkielmasta saadun aineiston yhteen omien ajatusteni sekä 

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa toimien tutkielmani pohdintalukuna. 
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2 Arvot nuoren toimintaa ohjaamassa 

 

Erilaisten arvoteorioiden avulla on pyritty selvittämään, mitä arvot ovat ja miten ne eroavat 

muun muassa arvostuksista ja ihanteista. Kuitenkin arvojen yksimielinen määritteleminen 

on haastavaa, minkä vuoksi tutkijoiden arvokuvaukset eroavat monin tavoin toisistaan eikä 

yhtenäistä käsitystä arvolle määritelmänä ole. Arvojen tarkan määrittelyn onkin sanottu 

olevan lähes mahdotonta. Arvolla voidaan tarkoittaa kaikkea haluttua, arvostettua ja 

tavoiteltavaa. Tämän lisäksi useat tutkijat erottavat arvon tarkasti erilaisista normeista ja 

ihanteista. (Airaksinen 1999, s. 130–131; Suhonen 2007, 26.)  

Tässä luvussa erittelen erilaisia arvoteorioita, jotka toimivat pohjana myös tämän 

tutkielman analyysille ja tulosten tulkinnalle luvussa 6. Tässä luvussa käsittelen arvojen 

lisäksi nuoruutta, nuoren arvomaailman muodostumista sekä postmodernin yhteiskunnan 

merkitystä nuoren arvomaailman rakentumiselle sekä arvojen muuttumiselle. Tutkimusten 

ja teoreetikoiden pohjalta valitsin käyttäväni termiä ”arvo” jatkossa tutkielmassani 

käydessäni läpi ja analysoidessani muun muassa tutkielmani tuloksia. Kuitenkin 

esimerkiksi Suhonen (2007) on joistakin erilaisista määritelmistä huolimatta käyttänyt 

arvon ja arvostuksen käsitettä synonyymeina toisilleen, kun taas Turunen (1993) erottaa 

selkeästi sekä arvot, ihanteet että arvostukset toisistaan. 

2.1 Erilaisia arvoteorioita 

Arvoilla viitataan sellaisiin asioihin, joita yksilöt arvostavat ja pitävät tärkeinä hyvän 

elämän tai yhteiskunnan kannalta. Arvojen tutkiminen ja mittaaminen on haastavaa ja 

epätäsmällistä, minkä lisäksi arvoja on hankala nimetä ja eritellä. (Suhonen 2007, 26.) 

Turusen (1993) mukaan varsinaisista arvoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa vain totuutta, 

kauneutta ja hyvyyttä. Muut, näiden kolmen pääarvon ulkopuolelle jäävät, ovat ihanteita 

tai arvostuksia, jotka ovat muuttuvia ja henkilökohtaisia. Näihin kolmeen arvoon 

verrattuna ihanteita voi olla jopa loputtomasti, minkä lisäksi niiden joukko elää jatkuvasti. 

Ihanteiden noudattamatta jättäminen voi Turusen mukaan johtaa nykyisen yhteiskuntamme 

ja sosiaalisen elämän täydelliseen muutokseen; ihanteet ovat toimintamme ydin, ja 

yhteisöjen toiminta riippuu pitkälti siitä, mitä ihanteita niissä noudatetaan. Ihanteita ovat 

esimerkiksi rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. (Turunen 1993; s. 22, 60.)  



4  

 

  

Turusen (1993) mukaan ihanteet ovat osa ihmisten välistä jokapäiväistä vuorovaikutusta. 

Ne vaikuttavat sosiaalisessa todellisuudessamme ja ovat välttämätön osa toimintaamme. 

Ihanteet ovat konkreettisempia kuin arvot totuus kauneus ja hyvyys ja siksi ne liittyvät 

aktiivisesti ihmisten arkielämään kuvaten ihmisten ja yhteisöjen ominaisuuksia. Ihanteet 

eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti, vaan niitä voidaan tavoitella ja saavuttaa yhä 

uudestaan, tai samalla tavoin menettää ja vaihtaa uusiin. Ihanteet liittyvät kiinteästi eri 

yhteisöihin ja ihmisten väliseen todellisuuteen, minkä vuoksi ihminen oppii erilaisia 

ihanteita eri yhteisöissä, ympäristöissä ja konteksteissa toimiessaan. Yhteisöt ylläpitävät 

tiettyjä ihanteita, mitä niissä toimivat ihmiset siten omaksuvat omaan toimintaansa. 

Esimerkiksi kasvatus toimii tehokkaana ihanteiden välittäjänä uusille sukupolville. 

(Turunen 1993; s. 60–63, 70.)  

Airaksinen (1994) määrittelee arvot hieman eri tavalla kuin Turunen. Hän erottaa 

varsinaisista arvoista erilaiset arvostukset, joiden merkitys ihmiselle on subjektiivisempi. 

Arvostukset ovat konkreettisia ja määrittyvät ihmisen omien mielenkiinnonkohteiden ja 

ajatusmaailman mukaan. Arvot eroavat arvostuksista siten, että ne voidaan katsoa 

totuudenkaltaisiksi, yleismaailmallisesti tosiksi asioiksi. Arvostukset ovat kuin ihmisten 

henkilökohtaisia uskomuksia – niiden totuuspohja on hyvin vaihteleva, kun taas arvot ovat 

aina tosia, aivan kuten tieto. Airaksinen selittää varsinaisten arvojen olevan asioita, joihin 

ihminen elämässään tähtää – ne näyttäytyvät siis ihmisen elämän päämäärinä. Airaksiselle 

arvot ovat siis laajempi joukko kuin Turusen määritelmässä. Lisäksi Airaksinen jakaa arvot 

sekä itseis- että välinearvoihin. Itseisarvot ovat jotain sellaista, mitä ihminen toiminnallaan 

tavoittelee. Niiden luonne on myös täydellisen hyvä, eikä ihmisen maailma välttämättä 

kaipaa mitään muita kuin nämä arvot toimiakseen. Välinearvojen funktio on edistää 

itseisarvojen saavuttamista eli auttaa ihmistä saavuttamaan merkittävämpiä arvoja. Muuta 

merkitystä ei välinearvolla itsessään ole. (Airaksinen 1994; s. 24, 29–30; 1999, s. 132–

133.)  

Toinen tapa arvojen jakamiseen on sisäisten ja ulkoisten arvojen erottaminen toisistaan. 

Sisäinen arvo on asia, jonka arvokkuus on kyseenalaistamaton ja siitä ei voida puhua 

antamatta asian merkityksellisyydelle arvoa. Ulkoinen arvo on asioilla, joista voidaan 

puhua ilman tämän asian merkityksellisyyden arvostamista. Itseisarvot ovat sisäisesti 

merkityksellisiä arvoja, mutta kaikki sisäiset arvot eivät välttämättä ole itseisarvoja. 

Samoin välinearvot ovat ulkoisia arvoja, mutta kaikki ulkoiset arvot eivät välttämättä ole 

välinearvoja. Esimerkkejä itseisarvoista ovat muun muassa rakkaus, luonto ja ilo. 
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Ulkoisista arvoista ja välinearvoista ehkä yleisimpiä on raha, jota hankitaan usein muiden 

asioiden saavuttamista varten. Yleensä myös muut asiat tai esineet voidaan kokea 

välinearvoiksi: ihminen voi saavuttaa niiden hankkimisella jotain itselleen tai sitten antaa 

hankkimalleen esineelle arvoa. Kuitenkaan niiden omistaminen itsessään ei liity 

suurempaan elämänsuunnitelmaan ollakseen varsinainen arvo, vaan arvostaminen on 

subjektiivista, ulkoista arvostusta. Arvon ei siis välttämättä tarvitse kuvata pelkästään 

jotakin adjektiivia, kuten kaunis, rohkea, luotettava tai sen johdannaista, kuten totuus tai 

hyvyys. Myös konkreettinen asia voi olla arvo, esimerkiksi juuri luonto, jota ihminen pitää 

itsessään arvokkaana ja merkityksellisenä asiana. (Airaksinen 1994, s. 31–34.) 

Laajemmin arvoja voidaan kuvata siten, että ne ovat ihmisen omalle toiminnalleen 

asettamia päämääriä. Ne kuvastavat sitä, mitä asioita ihminen pitää tärkeänä ja missä 

suhteessa asia näyttäytyy muihin ihmisen arvostamiin asioihin. Arvot ilmaisevat ihmiselle 

sitä, mitä on hyvää ja tavoiteltavaa ja arvojen toteutumisen perusteella ihminen arvioi 

omaa toimintaansa sekä yhteiskuntaa, jossa hän elää. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä 

erottaa arvoista moraalin käsite, joka puolestaan ilmaisee sitä, mikä on absoluuttisen 

oikein. (Pirttilä, Backman, Ahokas, Myyry ja Lähteenoja 2005, s. 7.) Moraalisten arvojen 

merkitys on siinä, että toimiessaan moraalisesti oikein yksilön valitsemat arvot vaikuttavat 

joko suoraan tai epäsuorasti toisten ihmisen hyvinvointiin. (Schwartz 2005, s. 217–218.) 

Schwartzin (2005) mukaan arvot ovat päämääriä, jotka pysyvät samoina tilanteesta toiseen, 

mutta vaihtavat kuitenkin merkitystään tilanteesta riippuen. Nämä päämäärät ohjaavat 

yksilön tai ryhmän toimintaa. Schwartz on tehnyt jaon kymmeneen perusarvoon, joita 

hänen mukaansa ovat  

 valta  

 suoriutuminen (menestys, kunnianhimo)  

 hedonismi  

 virikkeisyys (jännitys) 

 itseohjautuvuus (luovuus, riippumattomuus)  

 universalismi (tasa-arvo, oikeudenmukaisuus)  

 hyväntahtoisuus (avuliaisuus, uskollisuus)  

 perinteet (nöyryys)  

 yhdenmukaisuus (tottelevaisuus, vanhempien kunnioitus)  

 turvallisuus.  
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(Schwartz 2005, s. 217–218.)  

Rokeachin (1973) mukaan valitsemamme arvot ohjaavat meitä tiettyyn asemaan 

sosiaalisissa tilanteissa ja altistavat meidät esimerkiksi suosimaan jotain tiettyä poliittista, 

yhteiskunnallista tai uskonnollista ideologiaa yli muiden. Ne ohjaavat meidän 

olemustamme muiden seurassa ja auttavat meitä arvioimaan ja arvottamaan erilaisia 

kohtaamiamme tilanteita; arvojen avulla pystymme saamaan varmuuden siitä, että 

toimimme yhtä pätevästi ja moraalin mukaan kuin toisetkin. Ennen kaikkea arvot toimivat 

meidän käyntikorttinamme siinä, että näytämme muille ihmisille sen, mihin uskomme, 

minkälaisia asenteita ja arvostuksia meillä on ja mitkä asiat mielestämme ovat 

tavoittelemisen tai väittelemisen arvoisia. Arvot ovat siis määreitä, joiden avulla 

muodostamme rationaaliseksi aistimamme todellisuuden. Arvojen avulla ylläpidämme 

omaa itsetuntemustamme, sillä ne johdattavat meidät tekemään mielestämme oikeita, 

sosiaalisesti hyväksyttäviä ja arvostuksiemme mukaisia valintoja. Niiden avulla 

reagoimme tilanteisiin niin kuin reagoimme. (Rokeach 1973, s. 13.) 

Asenteita voidaan arvioida ja kyseenalaistaa ja mielipide niistä voi vaihdella ihmisestä 

riippuen, mutta arvo on itsessään kyseenalaistamaton ja hyvänä pidetty asia. Arvot ovat 

tärkeämmässä asemassa myös ihmisen ajattelussa ja persoonallisuuden sekä kognitiivisen 

todellisuuden muodostamisessa kuin asenteet. Asenteet voivat kuitenkin viitata arvoihin tai 

niillä voidaan pyrkiä saavuttamaan tiettyjä arvoja – arvojen muuttuminen ja uusien arvojen 

omaksuminen ihmisen ajatteluun muuttavat myös yksilön asenteita asioita kohtaan. 

(Rokeach 1973, s. 18.) 

Arvojen lisäksi on olemassa erilaisia paheita, joita ei voida pitää saavuttamisen arvoisina 

tai tavoiteltavina asioina. Paheet kuuluvat yksilön luonteeseen ja ovat osa tämän 

henkilökohtaisia piirteitä. Paheista johtuvat ja niiden aikaansaamat teot vaikuttavat 

luonnollisesti koko yhteisön, jossa yksilö toimii, toimintaan ja muihin ihmisiin. Paheita 

ovat esimerkiksi ahneus, kateus ja julmuus. (Airaksinen 1999, s. 28.)  

Turusen (1993) mukaan ihanteiden sosiaalinen sidonnaisuus on niiden merkittävimpiä 

ominaisuuksia. Sosiaalisen perusluonteensa vuoksi ihanteet ovat olemassa vain, jos löytyy 

yhteisö tai joukko ihmisiä, jotka niitä noudattavat. Ihmiset erilaisissa yhteisöissä 

toimiessaan olettavat, että yhteisön muutkin jäsenet noudattavat tiettyjä ihanteita. 

Ihanteiden voi siis sanoa olevan eräänlainen osallistumisen ehto: yksilöt voidaan hyväksyä 

jonkun tietyn yhteisön jäseniksi sen perusteella noudattavatko he yhteisön ylläpitämiä 
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ihanteita vai eivät. Ihminen hyväksytään siis osaksi yhteisön toimintaa, jos hän ylläpitää 

yhteisön välittämiä ihanteita. Usein yhteisöillä on hyvät perusteet tiettyjen ihanteiden 

ylläpitämiselle, ilman niitä yhteisö ei esimerkiksi voisi toimia samalla tavalla ilman 

sekaannuksia kuin ihanteiden kanssa. Toisaalta ihanteet voivat olla tilannekohtaisia ja 

vaihtua muuttuvan tilanteen myötä joko yhteisön tai sen jäsenenä olevien yksilöiden 

toimesta. (Turunen 1993, s. 78–80.) Kulttuuri, jossa yksilö elää, on yksi tärkeimmistä 

arvojen välittäjistä. Kulttuuri on kokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvoja, asenteita ja 

tietoa, jota se välittää sukupolvelta toiselle. Kulttuurin sisältämät arvot ovat opittuja, 

verrattuna esimerkiksi ihmiseen itseensä, joka on biologinen, universaali kokonaisuus. 

Kulttuurin sisältämät arvot sen sijaan vaihtelevat yhteiskunnasta toiseen. Kulttuuri siis 

pyrkii sosiaalistamaan siinä vaikuttavat yksilöt oman arvomaailmaansa. (Inglehart 1997, s. 

15.) Kulttuurissa tai yhteisössä merkittäviä arvoja voivat olla esimerkiksi tasa-arvoisuus, 

rohkeus tai tavoitteellisuus. 

Kulttuurin vaikutuksen lisäksi myös yksilön omat valinnat vaikuttavat siihen, minkälaisia 

arvoja hän valitsee ja mitä arvoja lähtee toteuttamaan omassa arkielämässään. Kasvaessaan 

ihminen päätyy usein sosiaalisiin tilanteisiin, joissa hänen tulee valita useampien arvojen 

väliltä se, kumman hän asettaa etusijalle. Yksilön vertaa arvoja toisiin ja valitsee sen, mikä 

arvo on hänelle merkittävin. Tällaista arvovertailua voidaan käydä esimerkiksi valitsemalla 

joko menestys tai rehellisyys, itsekunnioitus tai sosiaalinen hyväksyntä. (Rokeach 1973, 

s.6.)  

Postmoderni maailma vaikuttaa tämän päivän ihmisen arvoihin ja ihanteisiin. Modernin 

maailman arvojen muodostumiseen on vaikuttanut suuresti erityisesti kristinusko, 

postmoderni taas on modernin maailman seuraaja. Moderni maailma muuttui 

postmoderniksi, mitä myötä uskonnon tilalle on tullut uusia virtauksia, ideologioita ja 

informaatioteknologian levittämää globaalimpaa maailmankuvaa. Postmoderni 

maailmankuva kyseenalaistaa aikaisemmin itsestäänselvänä pidettyjä näkemyksiä ja 

ajatuksia. Tämän vuoksi myös ihmisten arvomaailmat eivät ole entisenkaltaisia, yhtenäisiä, 

vaan niissä voi olla suuria eroja ja vaihtelevuutta tilanteen mukaan. Esimerkiksi Helveen 

tutkimuksessa nuoret eivät sitoutuneet enää vain tiettyihin arvoihin tai ideologioihin, vaan 

muuttivat arvojaan tilanteesta riippuen. (Helve 1997; s. 157–158, 161–162.) Suhosen 

(2007, s. 36, 42–43) tutkimuksen mukaan minäkeskeiset arvot ovat leimanneet 

suomalaisten arvomaailmaa jo 1980-luvulla, ja yhteiskuntatieteilijöiden ennustuksesta 
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huolimatta niiden voimakkuus on kasvanut myös 2000-luvulle tultaessa globaalien arvojen 

merkityksen samanaikaisesti romahtaessa. 

Pohjanheimon (2005) mukaan arvot ovat suhteellisen pysyviä, mutta yksilö- ja 

ryhmätasolla nopeatkin muutokset ovat siitä huolimatta mahdollisia. Kuitenkin isommassa 

kontekstissa, kuten yhteiskunnassa, arvojen muuttuminen on hitaampaa ja muutos ilmenee 

lähinnä painotusten vaihtumisena eikä radikaalina muutoksena arvosta toiseen. 

(Pohjanheimo 2005, s. 245.) Esimerkiksi kulttuurin muuttuminen lyhyessä ajassa ei ole 

mahdollista, vaikka esimerkiksi hallitus tai lait voivat muuttua. Niiden alla vaikuttavien 

kulttuuristen ominaisuuksien muuttuminen kestää vuosia. (Inglehart 1997, s. 19.) 

Kuitenkin jos arvot olisivat täysin pysyviä ja muuttumattomia, olisi yksilöllinen ja 

sosiaalinen muutos yhteiskunnassa mahdotonta. Kun taas jos arvot olisivat täysin 

muuttuvia ja epävakaita, ihmisten yksilöllinen persoonallisuus ja yhteiskunta olisi 

mahdotonta toteutua. (Rokeach 1973, s. 5–6.) Luvussa 2.3 käsittelen tarkemmin 

postmodernin yhteiskunnan merkitystä nuorten arvoille. 

Tässä luvussa tein katsauksen arvoteoreetikkojen näkemyksiin siitä, mitä arvot ovat. 

Pääteoreetikkojani olivat erityisesti Turunen (1993) ja Airaksinen (1994, 1999), minkä 

lisäksi mielestäni oli tarpeenmukaista tehdä myös laajempi katsaus siihen, mitä arvot ovat, 

ottamalla mukaan myös joitakin muita arvoteoreetikkoja ja määritelmiä. Jatkossa 

tutkielmassani käytän käsitettä ”arvo” saamieni tulosten kuvaamisessa ja analysoinnissa, 

vaikka se onkin ristiriidassa Turusen käyttämään määritelmään kolmesta pääarvosta.  

2.2 Nuoruus ilmiönä 

Nuoruus määritellään usein pitkäksi ikävaiheeksi verrattuna esimerkiksi lapsuuteen. 

Nuorten kehitys ja aikuistuminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä, minkä vuoksi 

nuoruudelle ei voida määritellä tarkkaa päättymisaikaa. Merkittävää nuoruudessa on 

fyysisen kasvun ja kehityksen lisäksi myös sisäisen maailman muutokset. Nuori pyrkii 

rakentamaan itselleen ehjän identiteetin, minkä lisäksi omaksumaan sosiaalisia rooleja 

yhteiskunnassa, perheessään sekä toisten ihmisten kanssa. Hän pyrkii löytämään 

vastauksen kysymyksiin: kuka minä olen ja mitä minulta odotetaan. (Vuorinen 1997; 202, 

207–209.) Nuoruuden ja aikuisuuden rajaa määrittävät ihmisen fyysisen ja psyykkisen 

kehityksen lisäksi myös erilaiset sosiaaliset normit ja yhteiskunnan lainsäädäntö, jotka 

osaltaan vaikuttavat siihen, minkä ikäisen ihmisen katsotaan olevan vielä nuori. 
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Esimerkiksi erilaiset ikärajat asettavat osaltaan rajoituksia nuoren toiminnalle ja jättävät 

joihinkin asioihin osallistumisen vasta täysi-ikäisyyden tai vielä vanhemman aikuisuuden 

piiriin tapahtuvaksi. (Puuronen 2000, s. 58.) 

Vuorisen (1997, s. 202) mukaan nuoruudessa on neljä kehitysvaihetta, jotka kuitenkin 

voivat esiintyä myös päällekkäin. Nuoruus kattaa suunnilleen ikävuodet 10-22, mutta 

siirtymät kehitysvaiheesta toiseen tapahtuvat yksilöllisesti. 

1. Esinuoruudessa (10–12 –vuotiaana) puberteetti alkaa ja se käynnistää kehityksen kohti 

nuoruutta. 

2. Varhaisnuoruudessa (12–14 –vuotiaana) näkyy psyykkinen murros ulospäin selvimmin 

nuoren pyrkiessä irrottautumaan vanhemmistaan, kokeilemaan erilaisia rooleja ja 

solmimaan kodin ulkopuolisia ihmissuhteita. 

3. Varsinaisessa nuoruudessa (14–16 –vuotiaana) nuori pyrkii irti vanhemmistaan 

tunteiden tasolla ollen negatiivinen ja ärtynyt – hän rakentaa ystäviensä tukemana 

vanhemmista riippumatonta minäkuvaa. 

4. Myöhäisnuoruudessa (16–22 –vuotiaana) nuoren tunnekuohunta tasaantuu ja hänen 

minäkuvansa ja itsearvostuksensa vahvistuu. Kun nuoren identiteetti on selkiytynyt, hän on 

valmis aikuisuuteen. 

Teini-ikäisiksi kutsutaan niitä nuoria, jotka ovat toisella kymmenennellään – ennen 

teineiksi kutsuttiin alempaa pappissäätyä ja sittemmin oppikoulun yläluokkalaisia. 

Nykyään sana ”teini” viittaa vain tietyssä iässä oleviin nuoriin. Ikä on siis nuoruuden 

määrittävä tekijä. Aikaisemmin nuoriso kuului tiiviimmin tiettyihin alakulttuureihin tai 

ryhmittymiin, mutta tämän päivän nuori ei enää ole sidottu yhteen tiettyyn alakulttuuriin 

tai rooliin. Valittavana on useita eri virtauksia muun muassa musiikin ja vaatetyylin 

pohjalta. Vaikka lapsuus tuntuu viime vuosina lyhentyneen, voi nuoruus olla hyvinkin 

pitkä ajanjakso – varsinkin jos yksilö jatkaa opiskelujaan pitkälle yli kahteenkymmeneen 

ikävuoteen asti. (Airaksinen 1999, s. 135–137.) Toisen näkemyksen mukaan esinuoruuden 

käsite voidaan toisaalta myös jättää kokonaan huomiotta, jolloin varhaisnuoruus kattaa 

ikävuodet 11–14, keskinuoruus ikävuodet 15–18 ja myöhäisnuoruus ikävuodet 19–25 

(Puuronen 2000, s. 57). 
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Rousseaun mukaan ihmisen psyykkinen kehitys voidaan niin ikään jakaa myös viiteen eri 

vaiheeseen, jossa varsinainen nuoruusaika ajoittuu viidestätoista ikävuodesta 

kahteenkymmeneen ikävuoteen. Tässä ajassa hänen mukaansa nuoren tunteet kypsyvät ja 

varsinainen aikuisuus sekä sukukypsyys saavutetaan. Rousseaun mukaan kyseessä on 

ihmisen toinen syntymä, joka viittaa ihmisen kehittymiseen omalle sukupuolelle 

tyypillisiin tehtäviin. Rousseau perustaa näkemyksensä ajatukselle siitä, että miehen ja 

naisen psyykkinen kehitys ja luonne eroavat toisistaan, ja naisen tehtävänä on miehen 

miellyttäminen. (Puuronen 2000, s. 45–46.)  

Nuoruudelle on määritelty erilaisia kehitystehtäviä, joiden mukaan nuoruutta ajanjaksona 

voidaan tulkita ja ymmärtää. Nämä kehitystehtävät auttavat usein ymmärtämään ja 

luokittelemaan eri ikäkausia ja niille tyypillisiä piirteitä paremmin. Havighurstin mukaan 

ympäristö asettaa nuorelle erilaisia vaatimuksia ja odotuksia, joiden mukaan nuoren kuuluu 

toimia kehitystehtävät täyttääkseen. Kronologisen iän ja biologisen kasvun lisäksi nuoruus 

aikakautena määrittyy siis voimakkaasti myös näiden kehitystehtävien, joiden 

normatiiviset odotukset vaikuttavat nuoren toimintaan ja valintoihin, myötä. Nuori siis 

sosiaalistuu yhteisönsä jäseneksi tiettyjen normien ja odotusten avulla ja muodollinen 

ikäraja rajoittaaa ja säätelee näitä nuoren tekemiä valintoja. (Raitanen 2001; s. 194, 196.) 

Kehitystehtävissä nuorilta odotetaan: 

 vuorovaikutusta ja uusien sosiaalisten suhteiden luomista ikätovereihin 

 oman sukupuoliroolinsa omaksumista 

 irtautumista ja emotionaalista itsenäistymistä vanhemmista 

 oman itsensä fyysisen olemuksen hyväksymistä 

 työelämään valmistautumista sekä oman perheen perustamisen suunnittelua 

 ajattelutapojen kehittämistä ja oman identiteetin ja maailmankuvan rakentamista 

 sosiaalisesti vastuullista käyttäytymistä 

(Raitanen 2001, s. 195.) 

Oman identiteetin rakentaminen on yksi nuoren tärkeimmistä kehitystehtävistä. Identiteetti 

on perusta nuoren koko olemiselle – nuori kokee ja tekee asioita identiteettinsä 

määrittämänä. Identiteetti koostuu yhteiskunnan, kielen ja kulttuurin ominaisuuksista, joita 

yksilö ottaa vastaan. Identiteettikriisi syntyy, kun lapsuudessa tutuksi ja turvalliseksi koetut 

asiat muuttuvat, mutta silti tarvittavat arvot ja käytösmallit olla aikuinen puuttuvat – 
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nuorella on vaikeuksia ymmärtää itseään, mikä voi aiheuttaa konflikteja. (Airaksinen 1999, 

s. 93, 103.) Kehitystehtävistä näkyy, miten ihmisen suhde ympäristöönsä on merkittävä osa 

kehitystehtävien säätelyä yhdessä biologisen kasvun kanssa. Yhteiskunnassa nuorta 

odottavat erilaiset sosiaaliset odotukset ja roolit, jotka vaikuttavat siihen, miten nuori 

rakentaa omaa minuuttaan ja omaksuu erilaisia arvoja. 

  

2.3 Nuori ja arvot 

Nuoruuden kehitystehtävät edellyttävät nuorelta oman maailmankuvan ja identiteetin 

muodostamista sekä sosiaalisesti vastuullista käyttäytymistä, jotka kummatkin vaativat 

tietynlaisen, nuorelle omalta tuntuvan arvopohjan omaksumista. Nuori valikoi siis itselleen 

ominaisia arvoja, joiden pohjalta kehittää arvomaailmaansa. Esimerkiksi onnistuneen 

identiteetinrakennusprosessin jälkeen nuori osaa rakastaa toista ihmistä ja ylläpitää 

itselleen läheisiä ihmissuhteita. Kuten todettua, myös toimintaympäristöt, joissa nuori on 

aktiivisesti osallisena, vaikuttavat nuoren arvomaailman muodostumiseen. (Raitanen 2001; 

s. 191, 200.) 

Kiinnostavaa sukupuolten välisissä eroavaisuuksissa kehitystehtäväprosessissa on, että 

tytöillä on usein esitetty olevan poikia enemmän taitoja toimia sosiaalisissa tilanteissa. 

Tämä selittyy sillä, että poikiin kohdistetut ja heille suunnatut arvot, joiden perusteella 

pojat identiteettiään rakentavat, saattavat osittain olla tähän yhteiskuntaan vanhentuneita. 

Esimerkiksi usein aikuisuudessa mieheen liitetään odotuksia toimia perheensä elättäjänä ja 

fyysisenä suojelijana. (Raitanen 2001, s. 192–193.) Tutkimuksien perusteella tytöt 

kannattavat enemmän humanistisia arvoja sekä tasa-arvoa poikien ollessa perinteisempiä 

arvoja kannattavampia. Ristiriitaisesti kuitenkin tytöt saattavat esimerkiksi uskoa 

yleisemmin kirkon oppien mukaiseen Jumalaan ja rukoilla useammin. Tämä voi perustua 

ajatukseen siitä, miten tytöt pohjaavat uskomuksensa usein tunneperäiseen ajatteluun ja 

pehmeisiin arvoihin. (Helve 2007, s. 292–293.) Poikiin kohdistuvat odotukset eivät siis 

varsinaisesti edellytä heiltä hyviä ihmissuhdetaitoja tai sosiaalista herkkyyttä, vaan korkeaa 

koulutusta ja hyväpalkkaista työtä sekä miehekästä fyysistä olemusta. Naisiin liitetyt 

ominaisuudet liittyvät taas usein perheen perustamiseen, hoivaamisen ja äitiyteen – näiden 

odotusten taustalla vallitsevat usein pehmeämmät arvot ja odotukset. 
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Helveen (1997) tutkimuksessa nuoret ovat ilmentäneet kolmenlaisia arvomaailmoja: 

humanistisia, individualisteja ja traditionalisteja. Nuoret eivät kuitenkaan suuntautuneet 

vahvasti pelkästään yhteen arvomaailmaan tai ideologiaan, vaan arvot saattoivat vaihdella 

tilanne- ja ympäristökohtaisesti. (Helve 1997, s. 157–159.) Nuorilla on siis tilanteen 

mukaan erilaisia arvoja ja rooleja, joita he noudattavat ja jotka vaikuttavat heidän 

toimintaansa. Raitanen (2001) on muodostanut näistä arvoista nelikentän, jossa erilaiset 

arvomaailmat, joita nuoret sekoittavat toiminnassaan, ilmenevät. Nelikentässä on neljä 

erilaista identiteettiä, toimintakehystä, jotka nuoren toiminnassa näkyvät. (Raitanen 2001, 

s. 207–208.) 

 

Kuvio 1. Raitasen (2001) nelikenttä 

Hedonistisessa identiteetissä nuori elää ”tässä ja nyt” sekä nauttii nuoruuden 

päämäärättömyydestä ja vapaa-ajasta verrattuna aikuisuuteen ja työelämään. 

Hedonistisuudessa nuori keskittyy oman itsensä toteuttamiseen, ja toiminnan vastuu 

syrjäytetään kokonaan nuoren itsensä ulkopuolelle. Tähän elämäntapaan voi liittää paitsi 

laajan sosiaalisen verkoston ja harrastuksellisen aktiivisuuden, myös mahdollisen 

yhteiskunnasta syrjäytymisen ja toiminnasta ulkopuolelle jättäytymisen. Uudistavassa 

identiteetissä taas nuori korostaa omaa, sisäistä toimintaansa yksilöllisestä ja mielekkäästä 

näkökulmasta. Uudistavassa identiteetissä nuori uskoo itseensä ja mahdollisuuksiinsa, ja 

perinteisen yhteiskunta- ja koulutusjärjestelmän sijaan merkittävää on yksilön itsensä 

toteuttaminen, tasa-arvoisuus ja vuoropuheluun perustuva kumppanuus. Arvot ovat täten 
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pääsääntöisesti postmaterialistisia, sillä konkreettisten tavoitteiden sijaan nuoren 

päämääränä on oman itsensä kehittäminen. (Raitanen 2001, s. 208–211.) 

Uusintavassa identiteetissä nuori pyrkii vastaamaan hänelle asetettuihin odotuksiin, 

esimerkiksi kehitystehtäviin ja ulkoisiin vaatimuksiin. Elämänkulun poikkeamista ei 

kyseenalaisteta, vaan nuorelle on selkeää noudattaa kehitystehtävien ja yhteiskunnan 

normien asettamaa rytmiä. Esimerkkeinä muun muassa koulutiehen ja opiskeluun 

kohdistuvat valinnat, vanhempien asettama ammatillinen tai perheen perustamiseen liittyvä 

esimerkki. Nuori ei kyseenalaista aiemmin tehtyä kaavaa, vaan noudattaa itsekin sitä 

kyseenalaistamatta ja ulkoapäin ohjautuneesti. Aikuisuuden jäsentynyt rutiinisuus antaa 

nuorelle mielikuvan aikuisuudesta turvasatamana, jossa selkeys ja tutut toimintamallit 

tuovat elämään turvallisuudentuntua. Viimeinen neljästä identiteettimallista on 

vastuullinen identiteetti, jossa nuoruus koetaan siirtymävaiheena aikuisuuteen siten, että 

silloin on mahdollista hankkia hyvä pohja tulevaisuutta varten. Esimerkiksi erilaiset 

elämään liittyvät valinnat, kuten opinnot, tähtäävät muun muassa menestykseen tai 

tulevaan vaurauteen ja ne tehdään pitkäjännitteisesti ja suunnitellen. Opiskelu tähtää siis 

työelämän arvomaailmaan. Toiminta on eteenpäinmenevää ja tavoitteet ovat tarkoin 

harkittuja ja asetettuja – kansalaisen velvoitteiden toteuttaminen mahdollistaa hyvän 

elämän. (Raitanen 2001, s. 212–214.) 

Raitasen nelikentän ulkopuolelle jää vielä syrjäytyvä identiteetti, joka ei toteuta sisäisiä 

eikä ulkoisesti asetettuja päämääriä tai tavoitteita. Täysin syrjäytynyt ihminen on usein 

menettänyt kokonaan elämänhallinnan lisäksi myös elämän merkityksellisyyden ja 

mielekkyyden. (Raitanen 2001, s. 215–216.) Syrjäytyminen on ollut viimevuosina 

ajankohtainen ja merkittävä keskustelunaihe erityisesti poikien kohdalla. Mikä voisi estää 

nuoren syrjäytymisen? Tämän tutkielman aiheeseen liittyen olisi kiinnostava tietää, 

pystyisikö merkityksellinen harrastaminen ja vapaa-ajan toiminta sekä siitä saatavat arvot 

pitämään nuoren mielenkiinnon yllä oman elämänhallinnan säätelyssä ja sisäisten ja 

ulkoisten tavoitteiden asettamisessa? 

Nuoret omaksuvat arvoja useista eri toimintaympäristöistä, joissa he vaikuttavat. Perheen 

ja koulun lisäksi nuoret saavat arvoja myös niiden ulkopuolisista ympäristöistä – 

nykyaikana näiden sektorien ulkopuoliset ympäristöt ovat nousseet yhä merkittävämpään 

rooliin nuorten arvokasvatuksessa. Jo 1980-luvun nuorisoa on pidetty ensimmäisenä 

sukupolvena, joka pystyy luomaan itse oman tapansa elää. Nuoret omaksuvat arvoja ja 
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asenteita mediasta, ympäröivästä kulttuurista ja kulttuurin alaryhmistä, joissa he itse 

toimivat; nuorisokulttuureilla on siis suuri vaikutus tämän päivän nuoren arvomaailmaan. 

Vapaus toimia haluamallaan tavalla on laajempi kuin aikaisemmin, vaikka uusi nuoren 

toimintaa säätelevä tekijä perheen sijaan onkin usein media, joka vaikuttaa muun muassa 

ostokäyttäytymiseen ja kulutustottumuksiin – mahdollisuus kuluttamiseen ja oman rahan 

käyttöön erottaa nuoret aikaisemmista sukupolvista. Myös erilaiset kommunikointitavat 

ystävien kesken ovat lisääntyneet internetin, kännyköiden ja erilaisten viestimistapojen 

yleistyttyä. Nuorisotutkimus onkin viime aikoina tutkinut erityisesti sitä, mikä on nuoren 

ensisijainen ympäristö, joka hänet sosiaalistaa: koulu, perhe, ystävät vai media. (Aittola 

1998, s. 172; Penttinen 2007, s. 262; Raitanen 2001, s. 190.) 

Nämä tekijät ovat johtaneet uuden, postmodernin kulttuurin ja postmodernien arvojen 

syntyyn. Nuoret vertaavat jatkuvasti omaa identiteettiään ympäröiviin yhteisöihin ja 

toimintaympäristöihin, joista he omaksuvat erilaisia arvoja ja muokkaavat siten omia 

arvostuksiaan. Vanhat, arvossa pidetyt asiat ovat väistyneet uusien, nyky-yhteiskuntaa 

palvelevien arvojen tilalta. Esimerkiksi joustavuus, kommunikatiivisuus ja sosiaaliset 

taidot ovat kasvattaneet merkitystään. Suurin ero näkyy koululaitoksen tarpeella muuttua, 

sillä nyky-yhteiskunnassa ulkoa opitut opetuskokonaisuudet eivät enää ole niin 

ratkaisevassa roolissa tulevaisuudenssa pärjäämisen kannalta kuin aikaisemmin. (Aittola 

1998, s. 172–174.) Suomalaisten arvojen on katsottu tänä päivänä olevan hyvin 

postmoderneja, mikä johtuu aikaisempien tekijöiden lisäksi maan kulttuurillisista ja 

historiallisista tapahtumista. Yli 60 vuotta kestänyt rauhan aika on vaikuttanut 

merkittävästi arvojen kehitykseen, mitä kautta myös maan koulutustaso on kohonnut ja 

teknologian sekä tiedotusvälineiden kehitys kasvanut. Tutkitusti myös korkeammin 

koulutetuista taustoista tulevilla nuorilla on postmodernimmat arvot kuin vähemmän 

koulutetuilla. (Helve 2007, s. 291.) 

Inglehart (1997) esittää kolme koulukuntaa postmodernin käsitteen selittämiselle. 

Postmoderni hylkää modernin yhteiskunnan aatteet, postmodernin teknologian, tieteen ja 

auktoriteetin, jotka usein liitetään länsimaalaiseen kulttuuriin. Näin ollen postmoderni 

hylkää siis länsimaisen kulttuurin. Toisen koulukunnan mukaan postmoderni toimii 

perinteiden muuttajana: sen myötä perinteiset arvot uudelleenarvioidaan, mikä 

mahdollistaa niiden muuttumisen ja korvautumisen toisiin. Kolmas käsitys postmodernista 

on se, että postmoderni on uusien arvojen ja elämäntapojen nousu. Nämä uudet arvot 

sisältävät aikaisempaa suuremman hyväksynnän kulttuuriselle, etniselle ja seksuaaliselle 
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erilaisuudelle sekä korostavat yksilön mahdollisuuksia tehdä sellaisia elämänvalintoja, 

joita hän itse haluaa. (Inglehart 1997, s. 23.) 

Helve (2007) on tutkinut postmodernistuneen maailman merkitystä nuoren arvomaailman 

rakentamiselle. Yhteiskunnan keskeisten instituutioiden merkityksen vähentyminen on 

johtanut yleisten perhettä, uskontoa, yhteiskuntaa ja sukupuolta koskevien normien 

muuttumiseen. Yhteisökeskeisistä arvoista on pikkuhiljaa siirrytty yksilökeskeisiin, mistä 

onkin noussut ilmaan nimitys itsensä toteuttamisen individualismin suuntauksesta, mikä 

viittaa nimenomaan yksilökeskeisyyteen ja muista ihmisistä piittaamattomuuteen. 

Kiinnostus yhteiskuntaa koskien on vähentynyt, ja nuoret ovat usein aatteellisesti 

kodittomia – nuorten omaksumat arvot ovat pirstaleisia eikä varsinaisia ydinarvoja ole. 

Kuitenkin nuoret omaksuvat itselleen ja arvomaailmaansa sopivia arvoja sosiaalistumalla 

ympäristöönsä. Myös kulttuuriin kasvaminen on väylä, jonka avulla nuori omaksuu 

erilaisia arvoja ja oppii esimerkiksi sen, mikä on oikein ja mikä väärin. Sosialisaatio viittaa 

käsitteenä lasten ja nuorten yhteiskuntaan kasvamiseen. (Helve 2007, s. 280–284.)  

Myös Pohjanheimon (2005, s. 248) mukaan arvojen painopiste on viimevuosina muuttunut 

siten, että yksilöllisyys ja itsensä korostamisen ovat saaneet aikaisempaa enemmän painoa. 

Toisaalta postmoderni yhteiskunta korostaa siis yksilön oman valinnan merkitystä omaan 

elämäänsä vaikuttamisessa eli yksilön itseilmaisua ja elämänlaatua (Inglehart 1997, s. 28). 

Siksi sen merkitystä yksilön arvojen muuttumiseen ei mielestäni voi nähdä yksinomaan 

negatiivisena ja itsekeskeisyyttä korostavana, vaan arvojen muutos johdattaa myös nuoret 

miettimään oman elämänsä rakennuspalikoita ja sitä, miten vastata mielekkäällä tavalla 

omasta elämästään, sen suunnittelusta ja rakentamisesta. 
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3 Lasten ja nuorten vapaa-aika ja informaali oppiminen 

 

Kouluissa tapahtuvaa kasvatusta ja oppimista kutsutaan formaaliksi kasvatukseksi, sillä se 

tapahtuu formaalissa eli virallisessa ja sitä varten suunnitellussa ympäristössä tiettyjen 

tavoitteiden ohjaamana. Kasvatus on siis suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tässä 

tutkielmassa minua kuitenkin kiinnosti se, minkälaista kasvua ja oppimista eli millaisia 

arvoja informaali ympäristö voi nuorelle tarjota. Informaalissa oppimisessa oppiminen ei 

ole suunniteltua, vaan se tapahtuu ikään kuin vahingossa sellaisessa ympäristössä, jonka 

ensisijainen tehtävä ei ole kasvattaa. Nuorelle mieleenpainuva oppimiskokemus voi hyvin 

saada alkunsa ennemmin vapaa-ajan ympäristöstä kuin koulusta. Informaali oppiminen 

liittyy erityisesti postmodernissa yhteiskunnassa voimakkaasti nuorten arkielämään ja sen 

erilaisiin konteksteihin ja sosiaalisiin verkostoihin. (Aittola 1998, s. 175–177.) Nuoren 

omassa elämänpiirissä tapahtuva oppimiskokemus on nuorelle itselleen merkittävä, vaikka 

paikka, jossa kokemus syntyy, ei nauttisikaan suurta yhteiskunnallista arvostusta. 

Oppimisen sosiaalinen luonne on korostunut, ja koulun merkitys oppimisen ensisijaisena 

paikkana pienentynyt. (Penttilä 2007, s. 264–265.) 

Aittolan (1998) mukaan harrastukset vaikuttavat nuoren arvomaailmassa tapahtuviin 

muutoksiin, ne opettavat vastuullisuutta, suvaitsevaisuutta, voittamista ja häviämistä sekä 

toimimaan toisten ihmisten kanssa. Harrastuksissa nuoret kasvattavat itse itseään, minkä 

lisäksi kasvatusvastuuta ottavat valmentajat ja ohjaajat. (Aittola 1998, s. 180–181.)  

Tässä tutkielmassa keskityn vapaa-ajanviettoon erityisesti urheiluharrastusten 

näkökulmasta, sillä myös ratsastusyhteisöön liittymistä edeltää lähes aina ratsastustuntien 

aloittaminen. Urheiluharrastusten kävijöilleen tarjoama yhteisö on myös ainutlaatuinen, 

sillä se tarjoaa usein muuten eri lähtökohdista tuleville nuorille kohtaamispaikan, jossa 

kaikki jakavat yhteisen kiinnostuksen tiettyä urheilulajia kohtaan. Luvussa 3.1 erittelen 

lasten ja nuorten vapaa-aikaa yleisesti ja luvussa 3.2 urheiluharrastusten sisältämää 

arvomaailmaa, mistä aiempaa tutkimusta on tehty muun muassa jalkapalloa harrastavien 

lasten ja nuorten parista. 
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3.1 Lasten ja nuorten vapaa-aika  

 

Lasten ja nuorten vapaa-aika määritellään yleensä ajaksi, jonka nuori viettää muualla kuin 

koulussa. Vapaa-aika voi olla hyvinkin passiivista oleskelua tai vaihtoehtoisesti 

ajankäyttämistä ystävien kanssa tai erilaisten harrastusten parissa. Vaikka vapaa-aika 

yleensä merkitsee nuorelle lepohetkeä koulusta ja muista velvollisuuksista, harrastukset 

voivat olla tiukasti aikataulutettuja, joten täydellistä rentoutumista ei vapaa-ajanvietto 

nuorelle välttämättä takaa. Kuitenkin nuori yleensä psytyy viettämään vapaa-aikaansa 

sellaisten aktiviteettien parissa, jotka häntä itseään erityisesti kiinnostavat. (Helve 2009; s. 

250, 253.)  

Informaali oppiminen tapahtuu koulun ja muun formaalin ympäristön ulkopuolella. Tällöin 

oppiminen on suunnittelematonta ja epätavanomaista – arkielämän kokemusten ja 

oivallusten tuottamaa. Nuoren oma elämysmaailma nousee siis tässä yhteydessä 

merkitykselliseksi, sillä sen tuottamat kokemukset vaikuttavat siihen, minkälaisia 

oppimiskokemuksia nuori tilanteista saa. Nuoret itse ovat kokeneet informaalin oppimisen 

yhä tärkeämpänä kanavana oppia erilaisia asioita ja arvoja sekä nähneet koulun roolin 

tärkeimpänä oppimisympäristönä pienentyneen. (Aittola 1998, s. 174–175.) Informaali 

oppimisympäristö eroaa koulusta konkreettisen ympäristön lisäksi myös niin, että sinne 

nuori on vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti hakeutunut varsinaisen koulupäivänsä jälkeen. 

Nuoren omat mielenkiinnonkohteet ovat siis suunnanneet hänen toimintaansa, ja hän on 

harrastusyhteisönsä jäsen omien kiinnostuksenkohteidensa vuoksi. 

Myös koulussa voi tapahtua informaalia oppimista varsinaisten oppituntien ulkopuolella. 

Informaali oppiminen ilmenee siellä esimerkiksi välitunneilla oppilaiden välisessä 

vuorovaikutuksessa. Oppilaiden keskinäinen toimiminen, erilaiset hierarkiat ja muu 

kanssakäyminen, joka ei liity opetettaviin aineisiin, pitää sisällään paljon informaalia 

oppimista. Tällaisesta oppimisesta on hankala pitää lukua, sillä sitä tapahtuu lähes koko 

ajan. Nämä informaalin oppimisen hetket jäävät usein kuitenkin oppilaille hyvin mieleen. 

(Vuorikoski 2014, s. 44.)  

Helven (2009, s. 263) mukaan 15-19 –vuotiaat pojat ovat aktiivisempia kodin ulkopuolella 

olevissa harrastuksissa kävijöitä kuin tytöt, kun taas 10-14 –vuotiaiden ikäryhmässä tytöt 

peittoavat aktiivisuudessa pojat. Tätä tukee myös Kansallinen liikuntatutkimus jonka 

mukaan liikuntaharrastusten ollessa kyseessä tytöt harrastavat enemmän itsenäisesti ja 
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omatoimisesti, kun taas pojat ohjatusti erilaisissa seuroissa (Suomen Liikunta ja Urheilu & 

al. 2010, s. 14). Jonkin verran nuorten vapaa-ajanviettotapoihin vaikuttaa myös 

korkeastikoulutettu äiti, joka vaikuttaa esimerkiksi nuoren televisionkatseluajan 

vähentymiseen, ja erilaisissa kulttuuriharrastuksissa, kuten teatterissa tai kirjastossa, 

käyminen kasvaa. (Helve 2009, s. 265.) Lapsi tai nuori suunnittelee yleensä yhdessä 

vanhempiensa kanssa uuden harrastuksen aloittamista. Harrastus valitaan 

kiinnostuksenkohteiden, hinnan, erilaisten tilannetekijöiden ja oletetun arvon sekä laadun 

perusteella. Usein harrastuksen kiinnostavuuteen vaikuttaa myös sen imago esimerkiksi 

lapsen ikätovereiden keskuudessa. (Puronaho 2014; s. 8, 10.) 

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapsen ja nuoren tulisi 

harrastaa vähintään 1-2 tuntia reipasta liikuntaa päivittäin, minkä lisäksi ruutuaikaa tulisi 

olla enintään kaksi tuntia päivässä. Päivittäiseen liikuntaan tulisi kuulua hengästyttävää ja 

sykettä nostavaa liikuntaa. Yhä harvempi lapsi ja nuori täyttää tätä suositusta ja ruutuajan 

määrä on kasvanut runsaasti. Liikunnan aktiivisuus näyttäisi myös vähentyvän iän mukana. 

Lapsen iän mukana vähenevät myös vanhempien asettamat rajoitukset ruutuajalle, ja 

esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisista 44% vastasi, että vanhemmat eivät ota kantaa ruutuajan 

määrään. Liikunta-aktiivisuus ei kuitenkaan välttämättä ole yhteydessä vähäiseen 

ruutuaikaan, vaan runsaasti liikuntaa harrastava lapsi saattaa viettää päivittäin myös useita 

tunteja ruudun ääressä. LIITU-tutkimuksessa selvitettiin lasten ja nuorten liikunta-

aktiivisuutta ja sen mukaan pojista noin neljäsosa ja tytöistä viidesosa täyttää fyysisen 

aktiivisuuden suosituksen. Kuitenkin pojilla myös useammin ylittyy kahden tunnin 

ruutuajan suositus. (Kokko, Hämylä, Villberg, Aira, Tynjälä, Tammeli, Vasankari & 

Kannas 2015; s. 14–16, 19.) 

Harrastamisen nousseet kustannukset saattavat vaikuttaa suurestikin harrastuspäätöksen 

syntymiseen ja uuden harrastuksen aloittamiseen. Erityisesti liikuntaharrastuksissa 

kustannukset ovat kasvaneet suuresti ja voivat olla hyvinkin suuria. Kustannukset ovat 

lajikohtaisia ja koostuvat muun muassa pakollisista jäsen-, kilpailu- ja välinemaksuista. 

Lisäksi harrastukseen saattaa liittyä erilaisia epäsuoria kustannuksia, joita tulee esimerkiksi 

matkustukseen liittyvistä kuluista tai lääkintähuollosta. Kymmenen vuoden aikana nuorten 

liikuntaharrastusten maksut ovat kasvaneet kaksin- tai kolminkertaisiksi, erityisesti 

kilpaurheilun parissa. Esimerkiksi jääkiekon kokonaiskustannukset ovat kasvaneet yli 

kolminkertaisesti 13-18 –vuotiaiden kilpaurheilijoiden ryhmässä. Jääkiekon edellä kaksi 

kalleinta lajia olivat ratsastus ja taitoluistelu Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksessa 
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mukana olleista. (Puronaho 2014; s. 13–15, 16.) Esimerkiksi perheessä, jossa lapsia on 

useampia, vaikuttaa harrastamisen kallis hinta lasten osallistumismahdollisuuksiin ja 

pääsyyn haluamansa harrastuksen pariin. 

Esimerkkinä 15-18 –vuotiaan harrasteratsastajan vuosittaiset kustannukset voivat nousta 

jopa vajaaseen kuuteen tuhanteen euroon, kun taas samanikäisellä kilpaharrastajalla on 

edessään jopa 18 000 euron suuruiset kulut. (Puronaho 2014, 16.) Ratsastuksen kuluihin 

kuitenkin vaikuttaa suuresti harrastamisen muoto ja se, kuinka aktiivisesti nuori käy 

ratsastamassa eli osallistuu esimerkiksi ratsastustunneille. Kulut kasvavat suuresti, mikäli 

kyseessä on yksityishevosen omistaja eikä esimerkiksi vain kerran viikossa 

ratsastustunneilla käyvä nuori. Ratsastusurheilu eroaa siis esimerkiksi jääkiekosta siten, 

että sen harrastamisen intensiteettiä on helpompi säädellä eikä nuoren välttämättä tarvitse 

sitoutua koko kauden kattaviin kausimaksuihin ja useamman kerran viikossa tapahtuvaan 

harrastamiseen.  

Harrastusyhteisön merkitystä nuoren kasvattajana ja informaalina kasvuympäristönä ei voi 

jättää huomiotta, sillä yhä useamman nuoren vapaa-aika koostuu erilaisista 

harrastusympäristöistä, joissa nuori aikaansa viettää. Kansallisen Liikuntatutkimuksen 

mukaan jonkun lajin urheiluseurassa harrastaa 3-18 –vuotiaista pojista 47% ja tytöistä 

40%. Noin viidentoista vuoden iässä urheiluseurassa harrastavien määrä vähenee, ja sen 

jälkeen enää noin kolmannes nuorista harrastaa jossakin seurassa. Kuitenkin esimerkiksi 9-

13 –vuotiaiden joukossa urheiluseuroissa harrastaa lähes 60% nuorista. (Suomen Liikunta 

ja Urheilu & al. 2010, 14.) Urheiluseurassa harrastamista voidaan siis pitää merkittävänä 

kodin ja koulun ulkopuolisena kasvuympäristönä nuorelle.  

Kodin ulkopuolisten harrastusten ja vapaa-ajanviettotapojen lisäksi on yhä enemmän 

otettava huomioon esimerkiksi internetin vaikutus lasten ja nuorten harrastuselämään ja 

vapaa-ajanviettoon. Myös internetin tarjoamat ympäristöt antavat lapselle mahdollisuuksia 

sosiaaliseen kanssakäymiseen ja verkostojen luomiseen sekä opettavat hänelle erilaisia 

tietoja ja taitoja (Helve 2009, s. 268–269). Esimerkiksi erilaiset nuorten 

mielenkiinnonkohteisiin perustuvat harrastus- tai peliyhteisöt toimivat tällaisina vapaa-

ajanviettopaikkoina, joissa nuori voi rentoutumisen lisäksi kerryttää sosiaalista 

pääomaansa ja toimia itselleen kiinnostavien asioiden parissa. Kasvavassa roolissa nuorten 

elämässä ovat myös erilaiset sosiaalisen median sovellukset, kuten Instagram, Snapchat ja 

Facebook.  
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Vapaa-aika tarjoaa nuorelle useita mahdollisuuksia harjoitella erilaisia taitoja esimerkiksi 

musiikin ja liikunnan parissa. Kuitenkin varsinaisten harrastuskohtaisten erityistaitojen 

lisäksi nuori voi oppia paljon myös ryhmässä toimimista, vuorovaikutustaitoja, 

itsenäistymistä tai oman elämänhallinnan kehittymistä. (Aittola 1998, s. 180.) 

Ystävyyssuhteiden kertymisen lisäksi nuori oppii kehittämään omaa identiteettiään, 

luomaan verkostoja, itsenäistymään vanhemmistaan, aikuistumaan ja luomaan omaa 

sukupuoli-identiteettiään sekä maailmankuvaa ja arvomaailmaansa (Helve 2009, s. 252–

253). Harrastusryhmässä toimiminen edellyttää erilaisia vuorovaikutustaitoja, joita nuori 

oppii harrastuksensa lajitaitojen ohessa. Esimerkiksi epäonnistumisten kokemusten 

kestäminen, voittaminen ja häviäminen, ja niistä oppiminen on tärkeässä roolissa 

urheiluharrastuksissa. Harjoitusten ja pelien positiivinen ja kannustava ilmapiiri antaa 

nuorelle voimavaroja yrittää uudestaan sekä uskoa, että epäonnistunutkin asia saattaa 

myöhemmin onnistua. (Eliasson 2009, s. 72–73.) Tällöin yksittäinen epäonnistuminen ei 

horjuta lapsen itsetuntoa, vaan hän tietää, että tekemällä oppii ja yrittäminen palkitaan 

myöhemmin. 

3.2 Urheiluharrastuksen arvomaailma 

Koska tässä tutkielmassa keskityn nuoren ratsastusharrastuksesta saamiin arvoihin, on 

tarpeellista käsitellä erityisesti urheiluharrastusta informaalina kasvuympärisönä nuorelle. 

Urheiluharrastukset tarjoavat lapselle ja nuorelle mielenkiintoisen ja monipuolisen 

toimintaympäristön, joka kerää useita samasta lajista kiinnostuneita yhteen vapaa-aikaa 

viettämään. Urheiluharrastukset pitävät yleensä sisällään varsinaisen harjoittelun lisäksi 

myös kilpailemista tai kilpailuissa vapaaehtoisena talkoilemista.   

Urheiluharrastus tarjoaa nuorelle erinomaisen ympäristön osallistua ryhmän toimintaan ja 

siinä yhteydessä mahdollisuuden oppia erilaisia sosiaalisia taitoja sekä toisten ihmisten 

kanssa toimimista (Fargrell 2000, s. 122). Esimerkiksi vastuullisuus ja suvaitsevaisuus ovat 

arvoja, joita voi oppia erilaisissa harrastustoiminnoissa. Aittola (1998, s. 181) mainitsee 

yksittäisistä taidoista harrastuksissa kehittyvän muun muassa peräänantamattomuuden, 

kärsivällisyyden, itseluottamuksen ja itsetunnon. Näiden taitojen oppiminen sekä niiden 

käsittely auttavat nuorta muodostamaan omaa identiteettiään, joka rakentuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön, tässä tapauksessa harrastusympäristön, kanssa (Bjereld 

2008; s. 10, 42–26). 
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Redeliuksen (2007) tutkimuksessa vertailtiin urheiluohjaajien, harrasteohjaajien, 

peruskoulunopettajien ja esikoulunopettajien lapsille ja nuorille painottamia arvoja. Nämä 

näyvät taulukosta 1. Urheiluohjaajat painottivat rehellisyyttä, vastuullisuutta, luovuutta ja 

itsenäisyyttä. Harrasteohjaajat näistä uutena luonnollisuutta ja mielikuvituksellisuutta. 

Peruskoulunopettajat mainitsivat muista poikkeavasti muun muassa itseluottamuksen 

merkityksen ja esikoulunopettajat taas esimerkiksi itsenäisyyden. (Redelius 2007, s. 171.) 

Taulukko 1. Eri ohjaajien ja opettajien esille nostamia arvoja (Redelius 2007, s. 171). 

Urheiluohjaaja Vapaa-ajan 

ohjaaja 

Peruskoulun 

opettaja 

Esikoulun 

opettaja 

Rehellisyys Rehellisyys Rehellisyys Itsenäisyys 

Vastuullisuus Vastuullisuus Vastuullisuus Itseluottamus 

Luovuus  Luonnollisuus Luovuus Luovuus 

Itsenäisyys Mielikuvituksen 

käyttö 

Itsevarmuus Mielikuvituksen 

käyttö 

 

Taulukon mukaan eroja painotuksissa on siis havaittavissa ja niistä voi huomata myös 

lapsen kehitystason aiheuttamat eroavuudet. Esimerkiksi esikoulunopettajan toimiessa 

pienten lasten kanssa on kenties tärkeämpää tukea lapsen itsenäisyyden ja mielikuvituksen 

kehittymistä sekä itseluottamusta, mitkä ovat esimerkiksi tulevalla koulutiellä tärkeitä 

asioita ja perustoja, joiden varaan seuraavat palikat voidaan laskea. Harrastuksissa taas 

korostuvat rehellisyyden ja vastuullisuuden kaltaiset merkittävät arvot, kun nuori 

harjoittelee vastuunottoa aikuisuutta ja itsenäisyyttään varten. 

Joukkuelajissa muut harrastajat nousevat yksittäisen harrastajan näkökulmasta 

tärkeämpään rooliin kuin yksilölajeissa, joissa kuitenkin toisten harrastajien seura on myös 

usein merkittävä asia lajissa viihtymisen kannalta. Yksilöurheilussa yhteisöllisyys korostuu 

esimerkiksi kilpailuissa, joissa kilpailijat edustavat omaa seuraansa toisia seuroja vastaan. 

Kollektiivisuus ja muiden harrastajien muodostama yhteisö näkyy siis silloin kilpailijan 

edustaessa omaa seuraansa tai esimerkiksi omaa maataan. (Fundberg 2003, s. 132.) 
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Nuoret hakeutuvat liikuntaharrastuksen pariin monista eri syistä. Suurin osa nuorista on 

maininnut syyksi hyvän olon saamisen ja tervellisyyden sekä liikunnasta saatavan ilon ja 

harrastamisen miellyttävyyden. Liikunta koetaan siis sekä välineellisesti hyvänä että 

itsessään mielekkäänä ajanviettotapana. Välineellisesti liikunta vaikuttaa terveellisten 

elämäntapojen toteutumiseen, mikä on erityisesti aikuisten ajatusmaailmaa lähellä. Myös 

onnistumisen elämykset, parhaansa yrittäminen, uusien taitojen oppiminen ja uusien 

elämyksien saaminen olivat lasten ja nuorten mainitsemia perusteita liikunnan 

harrastamiselle. Muita vastaan kilpailemisen sijaan tärkeäksi koettiin itsensä voittaminen. 

Toisten ihmisten kanssa yhdessäolo oli yksi tärkeimmistä syistä harrastaa liikuntaa. Pojat 

painottivat tyttöjä useammin tärkeiksi asioiksi kilpailemisen, toisten kanssa kamppailun, 

vauhdikkuuden ja miehekkyyden; tytöt taas naisellisuuden, ulkonäön, hyvän olon, kunnon 

kohottamisen, ilon, virkistyksen ja terveellisyyden. Ulkonäön merkitys syynä liikunnan 

harrastamisen kasvoi iän myötä.  (Koski 2015; s. 29, 31.) 

“Man lär sig fotboll, men man lär sig ju mycket annat också.” (Eliasson 2009, s. 73). 

Jalkapalloa harrastavat tytöt ja pojat kertoivat, miten jalkapallon harrastaminen ei vaikuta 

vain heidän lajitaitojensa kasvamiseen, vaan itseluottamuksen lisäksi he oppivat tekemään 

yhteistyötä, luottamaan toisiinsa ja pysymään hyvässä kunnossa. Suuri osa jalkapalloa 

harrastavista tytöistä nimesi joukkukaverin tärkeimmäksi ominaisuudeksi kiltteyden ja 

ystävällisyyden hyvien pelitaitojen sijaan. Myös pojat näkivät kiltteyden tärkeänä, tosin 

vasta taitavuuden jälkeen. Rehellisyys ja positiivisuus nähtiin myös merkittävinä asioina 

jalkapallojoukkueessa. On tärkeää, että jokainen harrastaja pitää jalkapallosta, on oma 

itsensä eikä yritä esittää muuta kuin on. (Eliasson 2009; s. 73, 75–76.)  

”Ratsastaja on periksiantamaton, määrätietoinen ja muut hyväksyvä. Kaiken taustalla on 

rakkaus hevoseen. Hevonen ansaitsee hevostaitoja, hevosta kunnioitetaan.” (Suomen 

Ratsastajainliitto 2015.) Ylläoleva lainaus kuvaa Suomen ratsastajainliiton linjausta 

toimintansa strategisista lähtökohdista – minkälaisena ratsastaja nähdään Suomen 

ratsastajainliitosta käsin, ja mitkä ovat niitä toimintaa ohjaavia arvoja, joita SRL pitää 

tärkeänä. Ratsastajainliitto listaa lisäksi hyveitä eli arvoja siitä, mitkä ovat tällä hetkellä 

lähtökohtia ratsastusurheilun kehittämiselle. Näitä hyveitä ovat esimerkkinä toimiminen 

sekä ihmisen että eläimen välisestä yhteistyöstä, vastuullisuudesta, yhteisöllisyydestä ja 

luonnon kunnioittamisesta. Lisäksi SRL mainitsi myös reilun pelin ja positiivisuuden 

merkityksen harrastamisessa. Ratsastajainliiton tavoitteena on luoda ratsastuksesta tasa-
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arvon edelläkävijälaji, joka panostaa reiluun peliin ja ihmisten sekä hevosten 

kunnioittamista korostavaan arvomaailmaan. (SRL 2015.)  

Eliasson (2009) on tutkinut jalkapalloa harrastavia tyttöjä ja poikia, jotka ovat nimenneet 

tärkeimmiksi asioiksi harrastuksessaan sen hauskuuden sekä siitä saatavat kaverit. He eivät 

harrastaisi lajia, jos eivät pitäisi sitä erityisen hauskana tapana viettää aikaa. Harrastuksen 

tarjoamat mahdollisuudet saada kavereita ja ylläpitää kaverisuhteita olivat myös tärkeitä 

asioita lajin parissa viihtymiselle: ” -- det bästa med fotbollen är att: ´man träffar 

jättemycket kompisar´” (Eliasson 2009, s. 67). Tämän lisäksi myös leikkimielisyys tekee 

harrastamisesta lapsille erityisen hauskan; leikin avulla lapsi kehittää taitojaan, oppii 

erilaisia sääntöjä ja pääsee vuorovaikutukseen toisten kanssa. Myös esimerkiksi 

jalkapalloharjoitukset voidaan nähdä eräänlaisena leikkinä, jossa lapsi pääsee 

harjoittamaan näitä taitoja sekä pitämään hauskaa ystäviensä kanssa. (Fundberg 2003, s. 

160–161.)  

Eliassonin (2009, s. 69) mukaan myös positiivisuus on tärkeää, jolloin ei korostu 

pelkästään voittaminen, vaikka se erityisesti mukavaa onkin: ”Allen nyanserar hur barn 

kan se på att vinna när han säger: »Det är inte viktigt att vinna matcherna, men det är 

kul.«”. Kuitenkin myös voimakkaan negatiivisia tunteita häviön tullessa saattaa tulla esille, 

jolloin lapsi saattaa haluta lopettaa koko harrastuksen eikä käydä enää mukana peleissä. 

(Eliasson 2009, s. 67–69.) Juuri tällaisten tuntemusten käsittelemisessä ja myös 

vastoinkäymisten kohtaamisessa urheiluharrastukset ovat omiaan. Ne auttavat lasta 

käsittelemään ja hallitsemaan sekä ilon että pettymyksen tunteita. Myös Fundbergin (2003, 

s. 93) mukaan jalkapalloharrastus toimii hyvänä paikkana harjoitella tunteiden ilmaisua – 

tunteita ilmaistaan läpi kauden erilaisissa tilanteissa, jolloin opitaan missä ja miten tunteita 

voidaan ilmaista. Jalkapalloyhteisön voi nähdä miesten ja poikien välisenä omana tilana, 

kuten talliyhteisö on pääasiassa tyttöjen ja naisten oma tila. Jalkapalloyhteisössä 

vaihtelevat sosiaaliluokat monipuolisemmin kuin esimerkiksi jääkiekkoyhteisössä, 

esimerkiksi etnisistä taustoista tulevia harrastajia näkee enemmän kuin jääkiekon parissa. 

(Fundberg 2003; s. 48, 57.) 
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Taulukko 2. Mies- ja naisohjaajien painottamat arvot. (Redelius 2007, s. 170.) 

Taidot Naisohjaajat 

(n=279) % 

Miesohjaajat 

(n=236) % 

Rehellisyys 58 51 

Vastuullisuus 46 46 

Itsenäisyys 39 19 

Ajattelevaisuus 32 22 

Luonnollisuus 28 24 

Itsevarmuus 28 21 

Luovuus 26 34 

Mielikuvituksen 

käyttö 

23 14 

Yritteliäisyys 23 23 

Nöyryys 18 36 

Tavoitteellisuus 9 20 

 

Urheiluharrastukset opettavat kuitenkin jonkin verran sukupuolistereotypioihin pohjautuvia 

käyttäytymismalleja. Redelius (2007) mainitsee ”Naiset osaavat, mutta miehet osaavat 

paremmin” –ajattelumallin, jonka mukaan niin sanotusti miehekkäissä urheilulajeissa 

korostuivat erilaiset arvot kuin naisvaltaisissa urheilulajeissa. Nämä arvot tukevat 

entisestään tiettyjen lajien sukupuolistereotyyppisiä piirteitä, esimerkiksi miesvaltaisiin 

urheilulajeihin, kuten jääkiekkoon, liitettyjä tyypillisiä käsityksiä. (Redelius 2007, 201.) 

Taulukosta 2 näkee, miten harrastusohjaajat nostivat esille useita erilaisia arvoja ja taitoja, 

joita he painottivat lapsilla. Eniten painotettuja arvoja olivat rohkeus, vastuullisuus ja 

itsenäisyys. Niiden lisäksi ilmi tulivat luonnollisuus, ajattelevaisuus ja itsevarmuus. Mies- 

ja naisohjaajat painottivat hieman erilaisia arvoja, esimerkiksi mielikuvituksellisuutta 

painotti 23% naisohjaajista ja vain 14% vastanneista miesohjaajista. Itsenäisyyttä painotti 

39% naisohjaajista ja 19% miesohjaajista. Nöyryys ja tavoitteellisuus sen sijaan olivat 

arvoja, joita painotti useampi mies- kuin naisohjaaja. (Redelius 2007, s. 170.)  

Nuorten vapaa-aikaan liittyvät valinnat saattavat vaikuttaa myös heidän myöhempään 

pärjäämiseensä ja sosiaalisen pääoman saantiin. Aktiivisesti harrastavat kerryttävät 
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itselleen enemmän sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja – he luovat useammin ystävyyssuhteita 

ja verkostoja sekä tukevat identiteettinsä muodostumista. Vaihtoehtona voi olla 

harrastuksista sivuunjäämisestä seuraava syrjäytyneisyys ja passiivisuus. (Helve 2009, s. 

252.)  

Säännöllinen harrastus ei kuitenkaan välttämättä ole ainoa nuoren sosiaalista pääomaa ja 

verkostoja kerryttävä vapaa-ajan aktiviteetti, vaan nuori voi oppia näitä asioita myös 

esimerkiksi kaveripiiristään. Urheiluharrastusten parissa saattaa esiintyä myös 

negatiivisempiakin puolia. Erityisesti joukkueurheilulajeissa pelien aikana tuomariin 

kohdistuva kielenkäyttö pelaajien vanhempien taholta ei anna hyvää esimerkkiä 

harrastaville lapsille ja nuorille. Esimerkiksi jalkapallossa tuomarille saatetaan huudella 

erilaisia halventavia nimityksiä, jolloin valmentajat saattavat joutua muun lisäksi 

rauhoittelemaan katsomossa olevia kiihtyneitä vanhempia. (Fundberg 2003, s. 96.) 

Suomessa on esimerkiksi jääkiekon parissa huomattu vastaavanlainen junioriharrastajien 

vanhempien häiriökäyttäytyminen, joka kohdistuu erityisesti tuomareihin pelien aikana, 

mutta myös joukkueiden valmentajiin. Vanhemmat saattavat kritisoida muun muassa 

peluutusta ja oman lapsensa peliaikaa, mikä vaikuttaa vapaaehtoisesti tai nimellisellä 

palkalla toimivien juniorivalmentajien jaksamiseen myös valmentamisen ulkopuolella. 

Ahdistus saattaa tarttua myös junioripelaajiin, sillä vanhempien kritiikki katsomosta saattaa 

kohdistua myös heihin. Lisäksi vanhemmat saattavat aiheuttaa nuorille kohtuuttomia 

paineita esimerkiksi tulevaisuuden odotusten suhteen, kun nuorilta odotetaan suurta uraa 

ammattilaissarjoissa – tällöin harrastamisen leikkimielisyys ja hauskuus katoavat. 

Vanhempien päättämät urasuunnitelmat voivat olla lapsista hyvinkin ahdistavia, varsinkin 

jos he eivät itse ole vielä edes ehtineet ajatella mahdollisia ammatinvalintatoiveitaan. 

Menestymisen paineet tuntuvat olevan vanhempien niskassa usein suurempia kuin 

harrastavien lasten, jolloin esimerkiksi seurojen juniorityön kasvatuksellinen puoli saattaa 

jäädä vanhempien mielissä sivuun kilpailemisen ja menestystoiveiden tieltä. (Lempinen 

2014.) 
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4 Ratsastuskoulu tyttöjen harrastusyhteisönä 

 

Ratsastus on yksi harvoista lajeista, joka on kasvattanut suosiotaan lasten ja nuorten 

harrastamista koskevissa tutkimuksissa. Ratsastus on kahdeksanneksi suosituin tyttöjen 

urheilulaji ja kahdenneksitoista suosituin urheilulaji lapsilla ja nuorilla. (Suomen Liikunta 

ja Urheilu 2010; s. 8–9, 12.) Valtaosa ratsastuksen harrastajista on naisia tai tyttöjä, 

Suomen Ratsastajainliiton jäsenistä naisia on 93% ja miehiä 7%. Juniori-ikäisisistä tyttöjä 

on 97% ja poikia vain 3%. Vuoden 2014 lopussa ratsastusta harrasti lähes 50 000 SRL:n 

jäsentä, mutta esimerkiksi kesällä varsinaiseen sesonkiaikaan lajin parissa voi olla jopa 

170 000 harrastajaa. (Suomen Ratsastajainliitto 2015.) Ruotsissa ratsastus on kolmanneksi 

suosituin laji osallistujamäärän perusteella, ja Ruotsin ratsastajainliittoon kuuluu noin 

220 000 jäsentä. Katsojamäärien perusteella Ruotsissa ainoa ratsastusta suositumpi laji on 

jalkapallo. (Forsberg 2007, s. 46.)  

Tutkimukseni kannalta on olennaista perehtyä ratsastuskouluun miljöönä ja yhteisönä, 

minkä teen luvussa 4.2 Aluksi kuitenkin teen luvussa 4.1 lyhyen katsauksen 

ratsastusurheilun suomalaiseen historiaan sekä ihmisen ja hevosen suhteen kehittymiseen. 

Luvussa 4.3 keskiössä on erityisesti vapaa-ajanyhteisöihin liittyen aiemmin tehty 

tyttötutkimus. 

4.1 Ihmisen ja hevosen välisen suhteen kehittyminen 

Ihmisen ja hevosen suhde on kehittynyt varsin erilaisten vaiheiden kautta nykyiseen 

pisteeseensä. Aluksi hevonen on toiminut kuljetusvälineenä matkustuksessa sekä 

maatöiden apulaisena ja korvaamattomana työkaverina maatalossa. Myös sodissa hevonen 

on ollut merkittävässä roolissa aina toiseen maailmansotaan saakka. Teollistuminen sen 

sijaan on vaikuttanut siihen, että hevosen käyttö peltotöissä on vähentynyt ratkaisevasti ja 

hevosesta on tullut lähinnä vapaa-ajan harrastusystävä, jonka funktio on auttaa ihmistä 

rentoutumaan ja saamaan mielekästä tekemistä harrastuksen parissa. (Leinonen 2013, s. 

16–20.) 

Työhevonen on nähty pääasiassa ihmisen palvelijana, josta kuitenkin tuli huolehtia 

parhaansa mukaan, sillä omistaja oli aina vastuussa hevosestaan. Hevoseen suhtauduttiin 
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empaattisesti ja sen sekä ihmisen välillä täytyi vallita luottamus, jotta yhteinen työnteko 

onnistuisi mahdollisimman hyvin. Tämän palvelijamallin lisäksi hevonen saatettiin nähdä 

myös koneena, jolla ei ollut erilaisia luonteenpiirteitä tai joka ei ilmaissut minkäänlaisia 

tunteita – hevosta haluttiin lähinnä hyödyntää mahdollisimman paljon erilaisissa maatalon 

askareissa. Yleensä tämänkaltainen ajattelu johtui lähinnä tietämättömyydestä tai pelosta 

hevosta kohtaan. (Leinonen 2013, s. 235–236, 241–243.) 

Hevonen on nähty myös sotasankarina, jonka merkitys on sodassa koettu hyvin suureksi. 

Rintamalle lähtenyttä hevosta surtiin ja sen paluuta odotettiin innolla. Armeijassa olevat 

miehet kokivat voimakasta myötätuntoa hevosia kohtaan, sillä he näkivät nämä 

kohtalotovereinaan yhteisen kärsimyksen yhdistäessä heitä. Sotilaat saattoivat uhrautua 

hevosen puolesta ja tarjota esimerkiksi vähistä ruoistaan myös hevoselle syötäväksi. 

Sodasta palannutta hevosta pyrittiin kohtelemaan mahdollisimman hyvin ja sen 

kokemuksia inhimillistettiin ja ihailtiin. (Leinonen 2013, 245–247.) 

Nykyään ihmisen ja hevosen suhde ei enää ole niin läheinen kuin aikaisemmin, vaan 

ihminen on kaupunkilaistunut ja vieraantunut luonnosta ja eläimistä, sillä esimerkiksi 

lapsuuden siteitä maaseutuun ja sen eläimiin ei usein enää ole. Hevonen on kuitenkin 

edelleen mukana ihmisten elämässä, ja toimii nykyään pääasiassa kilpailu- ja 

harrastekäytössä. Kilpakäytössä olevaa hevosta pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin 

ja ammattilaiset osaavat tulkita hevosen lajikohtaisia tarpeita ja käyttäytymistä. Tällöin 

hevonen nähdään nimenomaan eläimenä, jolla on tiettyjä tarpeita ja syitä käyttäytyä niin 

kuin se käyttäytyy, ja sille halutaan taata mahdollisimman hyvät olot. Harrastajat saattavat 

kuitenkin myös suhtautua hevoseen inhimillistäen sitä ja selittäen sen käyttäytymistä 

samoilla periaatteilla kuin ihmistenkin; tämä on yleistä erityisesti aloittelevien 

hevosenomistajien ja harrastajien parissa. Hevosen persoonallisuus pyritään tunnistamaan 

ja siihen liitetään erilaisia persoonallisuudenpiirteitä, kuten laiska, ahne tai itsepäinen. 

Tänäpäivänä syitä olla hevosen kanssa ovat intohimo ja rakkaus lajiin. Hevoselle halutaan 

olla luotettava johtaja tai tasaveroinen ystävä. (Leinonen 2013, s. 247–251, 253–257.) 

4.2 Tallikulttuuri ja ratsastuskoulu harrastusyhteisönä 

Vuoden 2014 lopulla Suomen Ratsastajainliitolla oli rekisterissään 244 virallista 

ratsastuskoulua ja 75 harrastetallia. Näiden lisäksi löytyy myös lukuisia rekisteröimättöjä 

talleja, jotka tarjoavat ratsastuskoulutoimintaa; niistä ei kuitenkaan voi tällöin käyttää 
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virallisesti nimitystä ”ratsastuskoulu”. SRL valvoo jäsentalliensa toimintaa sekä asettaa 

niille tietynlaisia kriteerejä, jotka tallin on täytettävä ennen jäsentalliksi pääsyä. (Suomen 

Ratsastajainliitto 2014.) 

Tolonen (1992) määrittelee tallikulttuurin siten, että tallin oman toimintakulttuurin 

muodostavat ympäristössä yhdessä toimivat harrastajat. Ympäristössä vallitsee tiettyjä 

odotuksia, oletuksia, normeja ja arvoja, jotka määrittävät sitä, mikä tallilla on sopivaa ja 

mikä ei. Tallilla käyvät tytöt siis sosiaalistuvat ympäristöönsä noudattaessaan siinä 

vallitsevia arvoja ja normeja. (Tolonen 1992; 135, 152.) Ojasen (2011) mukaan 

tallityttökulttuuri pitää sisällään kaikki ne arvot, normit, ihanteet ja jaetut kokemukset, joita 

tytöt talliyhteisössä ilmentävät. Tyttöjen toiminta tallilla perustuu näihin asioihin, ja niiden 

pohjalta tytöt myös muokkaavat ja rakentavat uutta toimintakulttuuria. Yhteisö on paikka, 

johon kuuluvat jäsenet jakavat jotain yhteistä joko pakon tai erilaisten sopimusten kautta. 

Yhteisön jäsenet toimivat säännönmukaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Ojanen 

2011, s. 19–21.)  

Ratsastuskoulu on kokoontumispaikka monenikäisille, samanhenkisille harrastajille, joita 

kaikkia yhdistää kiinnostus hevosiin. Ratsastuskoulun vakiokävijä käy tallilla yleensä 

vähintään kerran viikossa säännöllisellä ratsastustunnilla, joka on usein aina samana 

viikonpäivänä samaan kellonaikaan. Kuitenkin monet ratsastustunneilla kävijät, varsinkin 

lapset ja nuoret, käyvät ratsastuskoululla myös useamman kerran viikossa. Tällöin he 

kokoontuvat muun muassa hoitamaan hevosia, tapaamaan toisiaan tai vain viettämään 

aikaa tallilla. Usein ratsastuskoululta on mahdollista saada hoitohevonen, jota nuori voi 

käydä hoitamassa tiettyinä päivinä. Hoitohevosen saaminen edellyttää hyviä taitoja 

hevosen hoitamisessa ja luotettavuutta – hoitajan tehtäviin kuuluu yleensä esimerkiksi 

hevosen varustaminen aloittelevien ratsastajien tunneille, aloittelijoiden taluttaminen ja 

hevosen varusteiden huoltaminen. Hevosen hoitaminen perustuu vapaaehtoisuuteen eli 

yleensä hoitajat eivät saa vaivannäöstään erityistä palkkaa. Hevospiirien ulkopuolella on 

usein käyty keskustelua siitä, käytetäänkö tallilla nuoria tyttöjä hyväksi, kun heillä 

teetetään niin sanottuja hanttihommia eli varusteiden puhdistamista ja karsinoiden 

siivousta sekä muuta fyysistä työtä. Ojasen haastattelemat tytöt näkevät hoitamisen 

sisältävän niin paljon heille itselleen aiheutettua mielihyvää, että varsinainen palkka ei ole 

tarpeen. Tytöt kuitenkin ovat joutuneet perustelemaan ilmaista hoitamistaan sekä muuta 

tallityön tekemistä vanhemmilleen ja ovat jo kyllästyneet aiheen läpikäymiseen. (Ojanen 

2011; s. 14–15, 114–116.)  
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Usein ratsastuskouluyhteisössä vallitsee jonkinasteinen hierarkia, joka jaottelee kävijöitä 

eri ryhmiin. Valta ja erilainen vallankäyttö ovat merkittävä osa talliyhteisöä, sillä toisilla 

tallillakävijöillä on luonnollisesti enemmän valtaa kuin toisilla. Aina vallankäyttö ei 

välttämättä näy erityisenä toimintana tai syrjimisenä, vaan se voi olla hienovaraisempaa – 

tosin hierarkiassa ylempänä oleva saattaa neuvoa alempana hierarkiassa olevia tai pyytää 

heitä tekemään erilaisia tallitöitä. Alemmalla hierarkiassa olevien odotetaan noudattavan 

kokeneempien neuvoja ja pyyntöjä. Usein tytöt saattavat liikkua tallilla ikään perustuvissa 

ryhmissä, jolloin suurempi valta on vanhemmilla tytöillä. Kuitenkaan aina ei ikä 

välttämättä kerro tallillakävijän kokemuksesta, vaikka se usein suorassa yhteydessä siihen 

onkin. Hierarkiassa nousemisessa merkittävimmäksi tekijäksi nouseekin yleensä juuri 

kokemus – mitä kauemmin on ratsastanut ja mitä paremmin osaa käsitellä hevosia, sitä 

enemmän valtaa yksilö talliyhteisössä saa. Myös hoitohevosen saaminen tai 

yksityishevosen vuokraaminen tai omistaminen nähdään valtaa lisääväksi tekijäksi. 

(Ojanen 2011, s. 149–151.)  

Forsbergin (2007) haastattelemat tytöt kertovat vanhempien tallityttöjen olevan 

korkeammalla hierarkiassa kuin nuorempien, ja esimerkiksi yksityistä hevosta hoitava tyttö 

on korkeammalla kuin tuntihevosen hoitaja. Samoin kilpaileminen tai johonkin kilpa- tai 

valmennsryhmään kuuluminen lisää ratsastajan sosiaalista asemaa tallilla ja näin ollen 

nostaa paikkaa hierarkiassa – kilpaileminen nähdään siis taitavampien ratsastajien 

tekemisenä (Forsberg 2007, s. 68–69, 86.) Tallilla hierarkia nähdään yleensä luonnollisena 

asiana, eikä sitä koeta ongelmalliseksi. Jo esimerkiksi erilaisissa tytöille suunnatuissa 

hevoskirjoissa hierarkia esiintyy usein korostetussa asemassa ja yleensä kärjistettynä se luo 

merkittävän asetelman koko kirjan juonelle. Hierarkiaa ei kyseenalaisteta, mutta siinä 

kuitenkin pyritään nousemaan ylöspäin, esimerkkinä toimii hyvin Merja Jalon Ponityttö-

sarja. 

Ojasen (2011) haastattelemat tallilla käyvät tytöt kertovat ratsastuksen ja hevosten 

hoitamisen vievän kokonaisvaltaisesti heidän aikaansa ja kiinnostustaan niin paljon, että he 

usein lopettavat kaikki muut harrastukset hevosten tieltä. Harrastuksen merkitys usein 

kasvaa kokemuksen ja harrastuksen parissa vietettyjen vuosien myötä – hevoset imaisevat 

tytöt mukanaan ja kiinnostuksen kierre vetää tyttöjä tallille koukkuun jäämisen tavoin. 

Hevosten lisäksi ystävät ovat suuri syy siihen, miksi tytöt käyvät tallilla niin usein. Tallilla 

vietetyt päivät kuuluvat tyttöjen arkeen ja tarjoavat aina jotain uutta ja jännittävää; lisäksi 

tytöt saavat kokemuksen siitä, että heitä tarvitaan ja miten tekemistä aina löytyy. Tallilla 
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pääsee ylittämään itsensä hallitsessaan isoa eläintä, jota esimerkiksi vanhemmat tai pojat 

eivät pysty samalla tavalla kontrolloimaan. Itsenäinen toiminta ja omaehtoisuus antavat 

tytöille syitä jatkaa tallilla käymistä, minkä lisäksi harrastus koetaan rentouttavaksi ja omaa 

hyvää oloa lisääväksi. (Ojanen 2011; s. 257–262, 264–265.) 

Koska ratsastus on kallis harrastus, sen hinta saattaa osittain rajoittaa useiden 

hevosharrastuksesta kiinnostuneiden mahdollisuuksia lähteä mukaan lajin pariin. 

Ratsastusharrastuksen korkea hintataso selittyy pääasiassa varustekustannuksilla ja 

hevosen elättämiseen menevällä rahalla sekä kilpailemiseen liittyvillä kuluilla, kuten 

kilpailumaksuilla ja matkustuskuluilla. Yksittäisen ratsastustunnin kertahinta on 

suhteellisen kallis verrattuna muihin urheilulajeihin: harrastajalle yksi tunti maksaa yleensä 

34-59 euroa, mikä on korkein hinta vertailussa kahdentoista muun urheilulajin kanssa. 

Samoin vuosikustannukset kohoavat ratsastusurheilussa tämän vertailun mukaan 

suurimmiksi. Esimerkiksi jääkiekossa yhden kerran hinnaksi tulee harrastajalla 19-24 

euroa ja taitoluistelussa 20-32 euroa. (Puronaho 2014; s. 19, 46.)  

Ratsastuskoulu on yhteisönä hyvin moniulotteinen. Siihen sisältyy paljon muutakin kuin 

mahdollisuus osallistua pelkästään ratsastuskoulun tunneille. Vaikka hevosten kanssa 

toimiminen onkin ratsastuskoulun ensisijainen aspekti, vaikuttaa ratsastuskoululla 

käymiseen myös esimerkiksi vertaissuhteiden solmiminen ja ajanviettäminen ystävien 

kanssa. Ratsastuskoulua voisi verrata nuorisotilaksi, jossa lapset ja nuoret viettävät vapaa-

aikaansa yhdessä muiden samanhenkisten kanssa. Tallin nuorisotilamaisuuden syynä on se, 

että ratsastuskoulu on tilana avoinna lähes koko päivän, joten oman ratsastustuntinsa 

lisäksi tytöille tarjoutuu mahdollisuus viettää siellä useampia tunteja. Monia muita lajeja 

harrastaessa tämä ei ole mahdollista. (Ojanen 2011; s. 14–15, 266.) Vaikka 

ratsastuskoulussa käykin hyvin eri-ikäisiä ihmisiä, on se toimintaympäristönä kuitenkin 

melko homogeeninen, sillä useimmat kävijät tulevat suhteellisen samankaltaisista 

taustoista. Forsbergin (2007, s. 32) tutkimuksessa kävi ilmi, että useimmat harrastajat 

tulevat keskiluokkaisesta perheestä ja ovat syntyperältään ruotsalaisia. Monikulttuurisuutta 

ei siis talliympäristössä kovin usein näy. Keskiluokkaisuuteen vaikuttanee suurelta osin 

myös harrastuksen kallis hinta, minkä vuoksi osa innokkaista harrastajista saattaa karsiutua 

pois harrastuksen suurten kulujen vuoksi. Monikulttuurisuuden ilmeneminen 

ratsastuskoululla jää siis mahdolliesti varsin pieneen rooliin. 
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Koska tytöt viettävät ratsastuskoululla paljon aikaa, on hyvin mahdollista, että ympäristö 

tarjoaa heille erilaisia arvoja, joita tytöt omaksuvat omaan toimintaansa. Esimerkiksi 

Ojasen haastattelemat tytöt kertovat oppivansa ratsastuskoululla paljon erityisesti 

sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyä ja itsestä huolehtimista. Hevosen hoitamisesta 

seuraava vastuu opettaa tyttöjä huolehtimaan itsensä lisäksi myös eläimestä sekä muusta 

yhteisöstä. Uusia asioita opitaan muun muassa ratsastuksesta sekä hevosten hoitamisesta. 

Kuitenkaan tallityttöyhteisö ei välttämättä ole täysin tasa-arvoinen, vaan hierarkiassa 

eteneminen ja arvostuksen saaminen edellyttää taitojensa esittämistä ja yhteisössä 

merkittävien asioiden saavuttamista. (Ojanen 2011; s. 263–264, 267–268.)  

Ahkeruus ja työnteko ovat tiivis osa tallikulttuuria ja reippaus nähdään ihanteellisena 

asiana ainakin Forsbergin (2007) tutkimuksessa. Työnteko opettaa hevosten käsittelemistä 

ja oikeuttaa esimerkiksi erilaisiin vastuutehtäviin. Forsbergin haastattelemat tytöt kertoivat 

tekevänsä tallitöitä mielellään, jotta he oppisivat lisää ja saisivat kunnioitusta hevosten 

omistajilta tai tallinomistajalta. Työnteko opettaa vastuullisuutta ja antaa tytöille 

kokemuksia siitä, että heitä tarvitaan ja heidän ajanviettonsa tallilla on mielekästä. 

Yhteinen tekeminen sitoo tallillakävijöitä yhteen ja tekee yhteisöstä tiiviimmän. (Forsberg 

2007, s. 77–79.) Tallilla saatetaan huomata tietyn tallitytön ahkeruus, mistä tämä palkitaan 

esimerkiksi kunnialla saada hoitaa yksityistä hevosta tai tehdä jotain erityistä jonkun 

ratsastuskoulun opetushevosen kanssa. 

Hevonen itsessään saattaa opettaa tallilla käyville tytöille paljon. Ratsastajan täytyy näyttää 

hevoselle selkeät ohjeet siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ratsastajan täytyy saada 

hevonen tottelemaan hyvin kevyillä ja huomaamattomilla avuilla. Myös hoitajan on oltava 

peloton ja rohkea, vaikka suuren eläimen kohtaaminen saattaisikin jännittää. 

Kilpailemisessa tärkeintä ei ole voittaminen eikä se aina ole pelkästään ratsastajan 

suorituksesta kiinni, vaan tulokseen vaikuttavat myös hevonen sekä esimerkiksi 

kouluratsastuskilpailuissa tuomarit. (Forsberg 2007, s. 57–58, 69–71.) 

4.3 Katsaus tyttötutkimukseen – ratsastuskoulu tyttöjen omana tilana 

Tyttöihin kohdistuu paljon ristiriitaisia paineita ja odotuksia muun muassa yhteiskunnan 

taholta. Tyttöjen odotetaan luovan ja ylläpitävän erilaisia ihmissuhteita, hankkivan 

vakituisen parisuhteen sekä perustavan perheen ja toimivan äitinä. Kuitenkin tytön 

odotetaan myös tekevän uusia asioita, luomaan uraa ja valtaavan elämänalueita, jotka 
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erottavat hänet muista. Nämä ristiriitaiset odotukset tytöt ratkaisevat usein muodostamalla 

useita ystävyyssuhteita, joiden avulla he irtaantuvat perheestään ja toimivat oman 

yksityisen ja julkisen tilan välimaastoissa. Tytöillä on usein yksi tietty paras ystävä, minkä 

lisäksi mahdollisesti tiivis kaveriporukka, jonka kanssa he viettävät aikaa koulun jälkeen. 

Joskus tyttöystävysten välinen demokratia ja tasa-arvoinen asema ystävyyssuhteessa ei 

toimi ja joku kaveriporukasta saattaa toimia johtaja-asemassa, jolloin ystäväryhmittymien 

valtasuhteet ovat epätasapainossa. Usein tytöt pyrkivät olemaan samanarvoisessa asemassa 

ystäviensä kanssa irrottautuakseen lapsuuden epäsymmetrisestä äiti-tytär –suhteestaan. 

Ystävät oppivat toisiltaan vuorovaikutustaitoja, joita he tarvitsevat myös myöhemmässä 

elämässään. Lisäksi he oppivat tekemään yhteistyötä, kompromisseja sekä ajattelemaan 

muita ihmisiä ja turvaamaan ystävyyssuhteen jatkumista. (Aapola 1992; s. 83, 85, 94–95, 

100.) 

Tietyssä ikävaiheessa tytöt muodostavat erilaisia ryhmittymiä ja kokoontuvat tiettyihin 

paikkoihin viettämään aikaa koulun jälkeen – tätä kutsutaan myös omahuonekulttuuriksi. 

Talli on tämänkaltainen tyttöjen oma paikka, missä he pystyvät kokoontumaan rauhassa 

ilman yhteiskunnan ja ulkopuolisten asettamia paineita, opettajia, vanhempia tai poikia. 

Hevosten ja tallilla toimimisen avulla tytöt pääsevät käsittelemään aikuiseksikasvamisessa 

tarvitsemiaan tunteita: ihastumista, rakkautta hoitohevoseen, vastuuta ja erilaisia pelkoja. 

(Tolonen 1992; s. 135, 153.) Tytöt saattavat omassa tilassaan toimia sekä aikuisten että 

lasten tavoin vuorotellen näiden kahden sukupolven odotusten ja toimintatapojen välillä. 

Tyttöjen oma tila on heille niin sanottu turvapaikka ulkopuolisilta. (Tolonen 2001, s. 29.) 

Kaveriryhmiä, joita ovat esimerkiksi erilaiset porukat ja piharyhmät, muodostaessaan tytöt 

ovat heterogeenisempia kuin pojat ottaessaan ryhmään eri-ikäisiä tyttöjä ja poikia. 

Myöskään johtajuus ei tytöillä määräydy suoranaisesti iän perusteella kuten pojilla, joilla 

ryhmän johtajana toimii usein urheilussa menestynein ja näin ollen usein myös ryhmän 

vanhin poika. Järjestöihin, joihin voitaneen laskea myös urheiluseurat, kuuluu kuitenkin 

useammin vanhempia kuin nuorempia tyttöjä. Iän kertyessä myös tyttöjen kiinnittyminen 

johonkin muuhun ryhmään on vähäisempää – viidestätoista ikävuodesta eteenpäin tyttö 

kuuluu useammin johonkin laajempaan ryhmittymään, esimerkiksi seuraan, kuin 

piharyhmään. Tytöt jättävät siis porukassa toimimisen poikia nuorempana, mikä voidaan 

perustella sillä, että tytöille on yksittäinen paras ystävä tärkeämpi kuin pojille. Mieluiten 

tytöt siis viettävät tutkimuksen mukaan aikaa parhaan ystävänsä kanssa. (Puuronen 2000, s. 

181–182.) Tässä tutkielmassa tyttöjen piharyhmiä voidaan luontevasti verrata 
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talliporukoihin, sillä ratsastuskoulu toimii tytöille eräänlaisena ajanviettopaikkana ja 

tarjoaa tyttöjen toiminnalle pihankaltaisen ympäristön. Siellä nuoret voivat kokoontua ja 

viettää aikaa keskenään. (Ojanen 2011, s. 120.) 

Tytöt ja naiset nähdään passiivisina kohteina, joiden voimakkaimpia ominaispiirteitä on 

lähinnä äitiys ja puolisous, minkä lisäksi naiset hoivaavat ja synnyttävät sekä ovat hiljaa, 

kilttejä ja ahkeria. Pojilta sallitaan enemmän ja pojille asetetaan enemmän odotuksia. 

(Lehtonen 2014, s. 74.) Tyttöjen odotetaan olevan hillittyjä ja luonnollisia, ei liian 

kovaäänisiä. Esimerkiksi pukeutuminen asettaa tytöille rajoja, joiden sisällä heidän tulee 

toimia. Joskus tytöt saattavat kuitenkin rikkoa tiedostetusti rajoja ja leikitellä esimerkiksi 

rohkeammin pukeutuvan pahistytön roolilla. (Tolonen 2001, s. 169–170.)  

Koulussa sukupuoliroolit ovat usein vielä hyvin voimakkaita ja niiden räikeästä 

poikkeamisesta saattaa seurata kiusaamista tai kaveriporukasta ulosjättämistä. Tytöt 

pukeutuvat usein hyvin feminiinisesti ja vertaavat itseään toisiin tyttöihin. Erityisesti 

pojilla saattaa maskuliinisesta pukeutumisesta poikkeamisesta seurata kiusaamista tai 

”homottelua”. Valtakulttuurista poikkeaminen ei siis ole kannattavaa ja siitä saattaa seurata 

vaikeuksia selviytyä päivittäisessä vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa – 

stereotypiat elävät ja vaikuttavat voimakkaasti. (Vuorikoski 2014; s. 44–45, 55.)  

Urheiluharrastukset ovat siitä kiinnostavia, että niiden parissa toimivia tyttöjä ei 

välttämättä sido tavanomaiset sukupuolistereotypioiden mukaiset käyttäytymismallit. 

Kilpaileminen ja muuten aktiivinen tapa harjoitella ja osallistua urheilukulttuuriin 

mielletään usein lähemmäs maskuliinista kuin feminiinistä toimintamallia. Kuitenkin myös 

naiset osallistuvat aktiivisesti oman lajinsa kilpailuihin ja ovat toiminnassa mukana. 

Urheilulajeissa normaalisti miehet ja naiset kilpailevat omissa sarjoissaan, sillä miesten 

sukupuoli mielletään vahvemmaksi erityisesti urheilun areenalla. Urheilun fyysisyys, 

aggressiivisuus sekä kilpailemisen korostaminen nähdään maskuliinisina ja miehiä 

lähempänä olevina toimintamalleina. Naissukupuoleen ei usein liitetä tällaisia 

ominaisuuksia, joten voimakas kilpailuvietti voidaan nähdä naisella jopa negatiivisena 

asiana. Usein ideaalisena nähdäänkin fyysisesti vahvempi miesvartalo sekä heikompi 

naisvartalo myös urheilun parissa. (Fagrell 2000, s. 165.) Ratsastus on kuitenkin yksi 

harvoista urheilulajeista, jossa miehet ja naiset kilpailevat samoissa luokissa. Ratsastuksen 

parissa ei siis ole eroteltu miesten ja naisten sarjoja erikseen minkään alalajinkaan 



34  

 

  

kohdalla. Suurin osa tallilla käyvistä harrastajista on kuitenkin tyttöjä tai naisia, minkä 

myös Suomen Ratsastajainliiton (2015) jäsenrekisteri osoittaa. 

Kuten aiemmin selvisi (SRL 2015), ratsastus on selkeästi naisvaltainen laji. Talliyhteisöstä 

onkin muodostunut lähes yksinomaan tytöille ja naisille pyhitetty paikka. Esimerkiksi 

hoitajatoiminnassa ei juuri ole poikia mukana, vaikka heitä saattaa ratsastustunneilla 

nähdäkin. Myös kilpailuissa miehet eivät ole tuntematon näky, vaan mitä korkeammalle 

tasolle noustaan, sitä useammin siellä tulee myös miesratsastajia vastaan. Usein tyttöjen 

voimakkaampaa kiinnittymistä hoitajatoimintaan ja tallikulttuuriin selitetään tyttöjen 

hoivaamisvietillä ja halulla olla mukana yhdessä tekemisessä ystävien kanssa (Ojanen 

2011, s. 237). Tämä perustelu täsmää aikaisempien nais- ja miessukupuolta koskevien 

stereotypioiden kanssa, joissa mies nähdään kilpailuhenkisenä ja kovana; nainen 

pehmeänä, äidinvaistoisena ja hoivaamaan pyrkivänä (Ojanen 2011, s. 237–238;  Fagrell 

2000, s. 165; Lehtonen 2014, s. 74). Aiemmissa tutkimuksissa on myös huomattu, että 

tyttöjen ja naisten lajit saavat yhteiskunnalta selkeästi vähemmän tukea kuin poikien ja 

miesten lajit. Tämä näyttäisi olevan yhteydessä siihen, että urheilu nähdään enemmän 

miehille suunnattuna, maskuliinisena alueena. (Ojanen 2011, s. 243.) 

Tallilla käyviä tyttöjä voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan: hevosista haaveileviin 

tyttöihin, ratsastajatyttöihin ja tallilla käyviin tyttöihin. Hevosista haaveilee yleensä 

nuorempia tyttöjä, jotka vasta unelmoivat ratsastavansa ja harrastavansa eri asioita 

hevosten kanssa. Ratsastajatytöt käyvät jo kerran tai kaksi viikossa vakituisella 

ratsastustunnilla ja tallitytöt käyvät tallilla useamman kerran viikossa tekemässä muutakin 

kuin vain ratsastamassa. Talli toimii tytöille aktiivisena toimintaympäristönä, jossa he 

voivat harjoitella vuorovaikutusta, tunteiden ilmaisua ja fyysistä, konkreettista toimintaa. 

(Forsberg 2007, s. 8.)  

Ojasen (2011) aineiston mukaan tytöt eivät toivoneet poikien tulevan tallille ja liittyvän 

mukaan hoitajayhteisöön eli poikien puuttuminen nähdään lähinnä positiivisena asiana. 

Talli nähdään tyttöjen omana tilana, jollaisia ei välttämättä muuten juuri löydy. Ojasen 

haastattelemat tytöt kokevat, että pojat eivät välttämättä sopeutuisi tallikulttuuriin, jossa 

tytöillä on niin paljon vakiintuneita käytäntöjä, hierarkiaa ja valtapeliä. Tytöt mainitsevat 

poikien tulemisen vaikuttavan siihen, että tallilla käyvät tytöt alkaisivat mahdollisesti 

kilpailla poikien huomiosta, mikä veisi aikaa varsinaiselta hevosten hoitamiselta. 

Ulkonäköpaineet muun muassa tallille pukeutumisessa saattaisivat myös kasvaa. 
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Kiinnostavaa on, että tytöt kokivat, että tallilla käyviä poikia mahdollisesti kiusattaisiin ja 

syrjittäisiin erilaisina tallilla käymisen takia. Pojat siis rikkoisivat perinteisiä 

heteronormatiivisia arvoja harrastamalla feminiinisiin arvoihin perinteisesti liitettyä tallilla 

käymistä. Tallilla käyvät tytöt ovat kuitenkin myös kokeneet pilkkaa ja haukkumista 

harrastuksestaan poikien taholta, mikä liittyy heteronormatiivisuuden pönkittämiseen, jossa 

tyttöjen tuottamaa toimintaa mitätöidään ja tuotetaan arvottomaksi. (Ojanen 2011, s. 236, 

242, 244–249.) Tallilla ja hevosten parissa oleminen nähdään siis vahvasti 

sukupuolittuneena lajina, minkä vuoksi tyttöjen keskeinen rooli hevosharrastamisessa on 

edelleen vahva. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä luvussa erittelen tutkimukseni toteutuksen kannalta olennaisia asioita ja tutkimuksen 

toteutuksen vaiheita. Aineistoni keräsin teemahaastattelemalla neljää 11–17 –vuotiasta 

ratsastuskoulussa ratsastusta harrastavaa nuorta. Jokainen nuorista harrastaa ratsastusta 

säännöllisesti ainakin kerran viikossa, minkä lisäksi he käyvät myös esimerkiksi 

kilpailemassa tai hoitamassa hoito- tai vuokrahevosta. Saadun aineiston analysoin 

fenomenologisin menetelmin perustuen teoreettisesta viitekehyksestä aiheesta saatuun 

aikaisempaan tutkimustietoon. 

Aluksi luvussa 5.1 käyn läpi tutkielmani tutkimuskysymykset, minkä jälkeen tarkastelen 

omaa positiotani tutkimuksen tekijänä ja ratsastuksen harrastajana luvussa 5.2. Tutkielmani 

on fenomenologinen tutkimus, joten fenomenologiaa tarkastelen luvussa 5.3. Luku 5.4 

avaa tarkemmin aineistonkeruuprosessia ja luku 5.5 kuvaa tarkemmin saadun aineston 

analyysiä. Lopuksi luvussa 5.6 pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia merkityksiä ratsastuskouluyhteisössä 

toimiminen antaa nuorelle sieltä omaksuttujen erilaisten arvojen ja ihanteiden muodossa. 

Olin siis kiinnostunut tutkimaan: 

1) minkälaisia arvoja ratsastuskouluyhteisöstä löytyy ja 

2) millaisissa tilanteissa arvot ilmenevät ja miten ne vaikuttavat nuoren omaan 

toimintaan? 

Erityisiä kiinnostuksenkohteitani olivat nuoren omat kokemukset ratsastuskouluyhteisön 

mahdollisista arvoista. Arvot voivat ilmetä useissa eri yhteyksissä joko näkyvästi tai 

piiloisesti, jolloin nuori voi joko tietoisesti tai tiedostamattaan toimia niiden mukaan – tai 

olla toimimatta. Kiinnostavaa oli myös selvittää, ohjaavatko ja muokkaavatko 

ratsastuskouluyhteisön mahdolliset arvot nuoren ajatusmaailmaa ja miten erilaisten arvojen 

läsnäolo näkyy ratsastuskoulun arjessa ja nuoren toiminnassa. Minkälaiset tilanteet tuovat 

näitä mahdollisia arvoja ja ihanteita esiin ja onko ratsastuskoulussa toimimisen taustalla 

arvoja, jotka toimivat näin ollen taustalla ohjaamassa harrastajien toimintaa? Ensimmäinen 
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tutkimuskysymykseni etsiikin vastauksia myös siihen, minkälaista informaalia oppimista 

ratsastuskouluyhteisössä tapahtuu. 

Arvojen lisäksi olin kiinnostunut myös siitä, löytyykö ratsastuskoulun toiminnasta erilaisia 

paheita, joita ovat esimerkiksi ahneus ja kateus. Paheiden läsnäolo vaikuttaa arvojen ohella 

myös koko yhteisön toimintaan ja paheet voivat siis ilmetessään myös näkyä 

ratsastuskoulun arjessa tai nuoren toiminnassa arvojen tavoin. (Airaksinen 1999, s. 28.) 

5.2 Tutkijan positio 

Tämän tutkielman haasteena ja mahdollisuutena oli tutkijan oma hevostausta, vaikka 

asennoiduinkin tutkielman tekoon siten, että pyrin unohtamaan omat aikaisemmat 

kokemukseni ratsastuskoulusta ja ratsastuksesta harrastuksena. Toisinaan oli kuitenkin 

haastavaa irrottautua omasta hevostaustasta ja asettaa itsensä vieraaksi ja neutraaliksi 

tutkijaksi itselle toisaalta tuttuun ympäristöön. Tätä kuitenkin helpotti se, että kaikki 

haastateltavien tallit sekä niiden käytänteet olivat itselleni vieraita. Mielestäni tallien 

vieraus tutkijalle oli tässä yhteydessä positiivinen asia, sillä siten minun oli helpompaa 

irtautua omista kokemuksistani ja ottaa haastateltavien kokemukset vastaan enemmän 

sellaisinaan, irrallaan omasta ratsastuskouluhistoriastani. Jos kyseessä olisi ollut minulle 

tuttuja talleja, olisi mielessäni ollut varmasti useampia eri skeemoja ja ajatuksia, miten 

juuri siinä talliympäristössä toimiminen käytännössä tapahtuu.  

Kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta oli myös tärkeää tuntea tutkimuksen konteksti eli 

talliympäristö. Vaikka haastateltavien talliympäristöt eivät minulle tuttuja olleetkaan, koen 

oman hevostaustani vaikuttaneen suuresti siihen, että pystyn ymmärtämään ja tulkitsemaan 

haastateltavien vastauksia heidän tarkoittamallaan tavalla. Myös muun muassa Forsberg 

(2007, 34) kokee talliympäristön fyysisellä ja sosiaalisella tuttuudella olevan merkitystä 

havaintojen tekemisen ja tutkimuksen onnistumisen kannalta. Ilman ymmärrystä 

talliyhteisöstä toimintapaikkana, olisi haastavaa lähteä tekemään tällaista tutkimusta ja 

ymmärtää haastateltavien vastauksia juuri ratsastuskouluyhteisön kontekstissa. 

Vaikka tutkija kuinka yrittäisi unohtaa oman taustansa ja positionsa tutkittavan aiheen 

parissa, on hänen mahdotonta täysin irtautua omasta toimintakulttuuristaan ja 

koulutuksestaan. Tutkijalla on omia näkemyksiä ja kokemuksia, mitkä käsittelevät 
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tutkittavaa ilmiötä, ja vaikuttavat myös haastattelutilanteessa taustalla, sillä tutkija ei voi 

täysin irtautua omasta asemastaan edes haastattelutilanteessa. (Alasuutari 2005, 149.)  

Minulle tutkijana oli motivoivaa lähteä työstämään itselleni merkityksellistä asiaa, vaikka 

koko prosessin ajan olikin tärkeää pitää mielessä oma rooli sekä funktio prosessissa ja 

tutkimuksen tekijänä. Kuitenkin objektiivista käsittelytapaa itselleni merkitykselliseen 

aiheeseen olen harjoitellut jo kandidaattitutkielmaa tehdessäni. Perttulan (2000) mukaan 

fenomenologisella menetelmällä tutkimusta tekevän tutkijan on noudatettava 

fenomenologista reduktiota tutkimusta tehdessään. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan on 

oltava itselleen samaan aikaan sekä ankara sen suhteen, ettei hän hyväksy omia ennakko-

oletuksiaan aiheesta, että salliva siihen, että hän luottaa omaan varmuuteensa toteuttaa 

fenomenologista metodia omalla intuitiollaan. (Perttula 2000, 440.) Haasteista huolimatta 

pyrin tuomaan esille haastateltavien kokemukset juuri sellaisina kuin he ne minulle 

esittivät. 

Koska haastattelin tutkimuksessani lapsia ja nuoria, on tärkeää tiedostaa myös lapsen ja 

aikuisen välinen valtaero, joka saattaa mahdollisesti vaikuttaa haastattelutilanteessa. 

Aikuisen ja lapsen välillä vallitsee yhteiskunnassa epätasa-arvo, jossa aikuinen asetetaan 

hierarkiaan lapsen yläpuolelle. Tätä epätasa-arvoa ja aikuisen määräävää asemaa suhteessa 

lapseen pidetään itsestäänselvyytenä. Tutkimushaastattelussa tämä valtaero voidaan nähdä 

joko positiivisena tai negatiivisena asiana – positiivisena siksi, että sen nojalla lapselta 

odotetaan rehellisiä vastauksia aikuisen esittämiin kysymyksiin. Tähän lapset ovat 

sosiaalistuneet jo kotonaan, koulussa tai päiväkodissa. Negatiivinen aspekti lapsen ja 

aikuisen valtaerolla on siinä, että tällöin lapsen oma ääni ja kokemus saattaa kadota, jolloin 

tutkimushaastattelu saattaa antaa kuvan, jossa aikuinen tietää vastaukset ja tarkistaa ne 

lapselta. (Alasuutari 2005, 152–153.) 

Lapsen oma kokemus ja mahdollisesti aikuisen ennakkotiedoista poikkeava vastaus saattaa 

siis jäädä kuulumattomiin. Lapsi saattaa jännittää haastattelua ja siihen ryhtymistä sen 

vuoksi, että hän pelkää sitä, että ei tiedä kysymyksiin haluttuja oikeita vastauksia, joita hän 

olettaa aikuisen haluavan kuulla. Haastattelijana toimivan aikuisen on siis lähestyttävä 

lasta kiinnostuneena tämän oman, henkilökohtaisen kokemuksen kuulemiselle, ilman 

pyrkimystä kontrolloida tai vaikuttaa lapsen esittämiin vastauksiin. (Alasuutari 2005, 152–

153.) Tähän tutkielmaan liittyviä haastatteluja tehdessäni sain yhden kielteisen vastauksen 

haastatteluun lähtemisestä eräältä nuorelta, joka perusteli kieltäytymisensä myöhemmin 
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sillä, että hän pelkäsi, ettei osaa vastata oikein. Vaikka haastateltavia kerätessäni yritin 

parhaani mukaan tuoda esille haastattelun vapaamuotoisuuden ja perustumisen nuorten 

omille kokemuksille, oli kuitenkin ymmärrettävää, että aikuisen haastattelemaksi 

joutuminen saattoi tuntua joistakin nuorista ahdistavalta ja nimenomaan siltä, että heiltä 

odotetaan tiettyjä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. 

5.3 Fenomenologinen tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmän valitsemisessa halusin huomioida sen, että nuoren oma kokemus ja 

ääni pääsevät tutkimuksessa mahdollisimman hyvin kuuluviin. Siksi päätin käyttää 

aineiston keräämisessä menetelmänäni teemahaastattelua, jossa kysymykset eivät ole liian 

strukturoituja, vaan teemamuotoisesti keskustelua ohjaavia. Kyselylomake- tai 

kirjoittamisperusteinen haastattelumenetelmä olisi voinut olla tutkimuksen toteuttamisen 

kannalta helpompaa sekä madaltaa kynnystä osallistua tutkimukseen, mutta koin sen 

kuitenkin vaikeammaksi tavaksi saada tutkimuksen kannalta merkittävää aineistoa. 

Teemahaastattelumenetelmä antaa haastateltavalle mahdollisuuden kertoa mieleen tulevia 

ajatuksia ja teemoja, jotka eivät liity suoraan mihinkään strukturoituun kysymykseen. 

Lisäksi minulla haastattelijana on mahdollista kysyä täydentäviä kysymyksiä nuoren 

kokemuksista, mikä ei kyselylomakkeella kerätyssä aineistossa olisi ollut mahdollista. 

Fenomenologista tutkimusta käytetään silloin, kun ollaan kiinnostuneita ihmisten 

henkilökohtaisista kokemuksista koskien tiettyä mielenkiinnonkohteena olevaa ilmiötä. 

Tällöin tutkija pyrkii ymmärtämään toisen ihmisen kokemusta tutkittavasta asiasta ja 

näkemään sisälle tutkittavan henkilön arkielämään. (Perttula 2000, s. 429.) Fenomenologia 

on siis omiaan tutkimusmenetelmäksi, mikäli kyseessä on jokin tietty ilmiö, josta voi olla 

olemassa useita erilaisia subjektiivisia kokemuksia. Fenomenologian ydin on se, että kaikki 

on lähtöisin ihmisen tietoisuudesta ja siitä, että ihminen konstruoi ympäröivää maailmaa ja 

kiinnittää sen avulla merkityksiä ympärilleen. Ihmisen tietoisuus siis ohjaa 

elämismaailman rakenteiden ja ihmisen sekä tietoisuuden välisen suhteen muuttumiseen. 

Näihin havaintoihin vaikuttaa myös se maailma, jossa ihminen elää – ihminen syntyy 

maailmaan ja elää tietyssä maailmassa, elämismaailmassaan, jossa vallitsevat tietynlaiset 

kulttuurit, toimintamallit ja ajatukset. (Satulehto 1992; s. 8–9, 24.) 

Fenomenologia pyrkii tieteeseen ilman ennakko-oletuksia, sillä sen tutkimuskohteena on 

ihmisen puhdas kokemus (Latomaa & Perttula 2008, s. 101). Rauhalan mukaan ihminen 
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koostuu tajunnallisuudesta, situationaalisuudesta ja kehollisuudesta, jotka yhdessä 

muodostavat ihmisen kokonaisuuden. Situationaalisuudella viitataan siihen, miten ihminen 

on aina suhteessa tiettyyn todellisuuteen ja maailmaan. Ihmiset omat situaatiot yhdistävät 

häntä maailmaan, mutta maailma on olemassa myös ilman ihmistä. Situaatiot ovat ikään 

kuin rakennuspalikoita, joista yksilön olemassaolo ja sen tapa koostuvat – esimerkiksi 

koulutus, arvot, kieli ja kulttuuri. Situationaalisuudella voidaan siten myös viitata ihmisen 

rooleihin yhteiskunnassa: emme puhu pelkästään naisesta, vaan vaimosta, äidistä ja 

lääkäristä. Ihmisen olemusta yhteiskunnassa peilaa siis hänen situationsa ympäröivään 

maailmaan. (Rauhala 1993, s. 70–71.) 

Kokemus syntyy ihmisen tajunnallisuudesta ja tajuisuudesta, minkä myötä ihmisen mieli 

antaa kokemukselle tietyt raamit ja kokemus saa merkityksen ihmisen mielessä. Uusien 

kokemuksien myötä vanhat muuttavat muotoaan ja ryhmittyvät erilaisiin suhteisiin näiden 

kokemusten välisessä hierarkiassa. Kuitenkin ihminen voi myös tiedostamattomasti kokea 

asioita, mutta tällöin kokemus ei voi tulla kielellis-käsitteellisesti ilmaistuksi. 

Eksistentiaalis-fenomenologisessa filosofiassa puhutaan myös esiymmärtämisestä ennen 

varsinaista ymmärtämistä. Esiymmärrys on ihmisen situationaalisen sekä kehollisen 

toiminnan tapahtumissa ilmentyviä kokemuksia ja mahdollisuuksia. Tätä kutsutaan myös 

tulkkiutumiseksi. Esiymmärrys voi toimia valintoja ja kokemuksia rajaavana, mutta myös 

omilla valinnoillaan yksilö voi vaikuttaa siihen, minkälaiset ilmiöt tulevat osaksi hänen 

situationaalista ja kehollista toimintaansa. Esiymmärtäminen on tapahtumasarja, jota kuvaa 

hermeneuttisen kehän käsite. Esiymmärryksen perustana on ihmisen elämäntilanne eli 

situaatio, jota myös esiymmärrys määrittää. Esiymmärrys rajaa ihmisen kokemuksia, mikä 

puolestaan vaikuttaa ihmisen kuhunkin elämäntilanteeseen, situaatioon. Tämä muokkaa 

jälleen esiymmärrystä, joka toimii situaation ohjaamana, minkä vuoksi tapahtumasarja 

jatkaa kulkuaan hermeneuttisena kehänä. (Latomaa & Perttula 2008; s. 101, 107–109.) 

Perttulan (2000) mukaan fenomenlologian sisällä on kolme eri alalajia, jotka jonkin verran 

eroavat toisistaan: epistemologisella tasolla tutkittavaa asiaa lähestyvä deskriptiivinen 

fenomenologia, ontologiaan pyrkivä hermeneuttinen fenomenologia sekä eksistentiaalinen 

fenomenologia, jossa nämä kaksi suuntausta yhdistyvät. Eksistentiaalisessa 

fenomenologiassa, josta aikaisemmin puhuin, tutkija pyrkii kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä 

mahdollisimman tarkkaan, mutta hän ymmärtää myös, että ilmiön tarkka ymmärtäminen 

on mahdotonta tutkimustulosten perustuessa syvään tulkinnallisuuteen. Kuten aiemmin tuli 

ilmi, kokemus on subjektin omaa havainnointia maailmasta, jonka hän on muodostanut 
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oman tajuntansa perusteella aikaisempiin kokemuksiin ja merkityksiin pohjautuen. 

Kokemus perustuu siis tiiviisti yksilön omaan tapaan kokea ja tulkita maailmaansa eikä sitä 

saisi siis erottaa pois siitä kontekstista, missä se on luotu. (Perttula 2000, s. 429–430.) 

Koska fenomenologiset tutkimustulokset synnyttävät aina yksilön omassa 

kokemusmaailmassa syntyneitä, tiettyyn elämäntilanteeseen pohjautuvia, kokemuksia, 

täytyy tutkijan jättää sivuun kaikki omat ennakkokäsityksensä sekä oletuksensa 

tutkittavasta aiheesta. Tutkijan täytyy siis pystyä tulkitsemaan ja ymmärtämään toisen 

arkielämään, joka on täysin erillään tutkijan mahdollisista, aikaisemmista käsityksistä 

asiasta. Husserlin mukaan tällaisen, ennakko-oletuksettoman, kokemuksen saavuttaminen 

voi kuitenkin olla jopa mahdotonta. (Latomaa & Perttula 2008, 101; Perttula 2000, s. 429–

430; Satulehto 1992, s. 29.)  

Omassa tutkimuksessani lähestyin tutkimusaihetta haastavasta näkökulmasta, sillä oman 

harrastushistoriani vuoksi mielessäni oli tiettyjä representaatioita, miten joku asia tai ilmiö 

saattaa tutkittavassa yhteydessä ilmetä. Tässä yhteydessä, ja fenomenologista tutkimusta 

tehdessäni, minun oli kuitenkin jätettävä ennakkokäsitykseni syrjään ja antaa tilaa 

tutkittavien omille kokemuksille, jotka mahdollisesti poikkeavat hyvin paljon poiketa 

omistani. Koin oman kokemushistoriani tässä suhteessa hyödyllisyyden lisäksi myös 

haasteeksi – kuinka hyvin pystyisin irtautumaan omasta ratsastuskouluhistoriastani ja 

antautumaan pelkästään tutkittavieni omille kokemuksille aihepiiristä. Tarkemmin tutkijan 

positiosta puhuin luvussa 5.2. 

5.4 Tutkimusaineiston keruu ja teemahaastattelu  

Keräsin tutkimusaineistoni haastattelemalla 11–17 –vuotiaita ratsastuksenharrastajia, jotka 

käyvät ratsastuskoululla vähintään kerran viikossa. Lisäksi toiveissani oli haastateltavien 

aktiivisuus esimerkiksi hoitajatoiminnassa tai kilpailutoimintaan osallistumisessa, mikä 

lisää ratsastuskoululla vietettävää aikaa useampaan päivään viikossa. Tutkittavat keräsin 

pääasiassa Oulun alueelta, sillä ajattelin sen helpottavan myös omaa roolia lähteä tekemään 

haastatteluja. Aloitin prosessin tutkittavien etsimiseksi laittamalla julkisen ilmoituksen 

Facebookiin, jossa kerroin tutkimuksestani ja etsin aiheesta kiinnostuneita harrastajia. 

Tämän ajatuksen taustalla oli tavoittaa omia hevosyhteyksiäni ajalta, jolloin itsekin liikuin 

aktiivisemmin hevosharrastusporukoissa. Toiveissani oli, että sanan kiiriessä eteenpäin 

löytyisi useita kiinnostuneita haastateltavia.  
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Tämän lisäksi valitsin tutkimukseen muutamia ratsastuskouluja Pohjois-Suomen alueelta, 

joihin lähetin sähköpostia ja kysyin kiinnostusta lähteä mukaan tutkimukseen. Luvan 

saamisen jälkeen jaoin ilmoitusta myös tallien omilla Facebook-sivuilla, minkä lisäksi 

lähetin ilmoitustaululle tulostettavan version tutkimuksesta sähköpostitse tallin 

henkilökunnalle. Näin sain kasaan viisi haastateltavaa, joiden kanssa pääsimme 

keskustelemaan sopivista haastatteluajoista ja tarkemmin haastattelujen käytänteistä. 

Myöhemmin osalle aiotuista haastatteluista tuli peruuntumisia, minkä vuoksi sain 

tutkielmaani lopulta neljä haastateltavaa. Mielestäni tämä määrä sopii tutkielmaani hyvin, 

sillä tarkoituksena on keskittyä nimenomaan haastateltavien yksilöllisiin kokemuksiin – ei 

luoda yleistettävää teoriaa tutkimuksen aiheesta, vaikka alun perin tavoitteena olikin saada 

tutkimukseen suunnilleen 5-8 haastateltavaa. 

Oulun lisäksi sain Facebookin kautta yhteydenottoja myös Pohjois-Suomen alueen 

ulkopuolelta, mikä osoitti sosiaalisen median tehokkuutta viestiä levitettäessä. En nähnyt 

ongelmana laajentaa tutkittavien paikkakuntia myös hieman etelämmäs Oulun alueen 

ulkopuolelle, vaan koin sen positiivisena asiana laajentamassa tutkittavien otantaa ja näin 

ollen tutkimustulosten vaihtelevuutta. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien 

talleista yksikään ei ollut sellainen, jolla itse olisin aikaisemmin käynyt harrastamassa.  

Haastatteluissa minulla oli käytössäni tekemäni teemahaastattelupohja (liite 1), joka toimi 

summittaisena apuna haastattelun kulussa. Kuitenkaan tarkoitukseni ei ollut noudattaa tätä 

suunnitelmaa liian tarkasti, vaan pitää siinä olevat kysymykset apukysymyksinä ja 

mahdollisena tukena haastattelutilanteessa. Haastattelualueen olin jakanut kolmeen 

teemaan, jotka käsittelivät hevosen kanssa toimimista, muiden ihmisten kanssa toimimista 

sekä talliympäristössä toimimista ja yksilön omaa harrastajuutta. Näiden teemojen alle olin 

sisällyttänyt joitakin alueeseen liittyviä apukysymyksiä, joita haastattelun aikana voitaisiin 

käsitellä siinä järjestyksessä, miten ne haastateltavan kokemuksien kautta tulisivat ilmi. 

Tärkeintä oli siis keskittyä haastateltavan oman kokemuksen kerrontaan eikä niinkään 

tarkan kysymysstruktuurin läpikäymiseen. Joidenkin kysymysten laatimisessa olin 

käyttänyt apuna Ojasen (2011, s. 309–311) strukturoidumpia haastattelukysymyksiä. Nämä 

kolme teemaa, joiden mukaan lajittelin apukysymykseni, ovat olemassa myös Forsbergin 

(2007) tekemässä tutkimuksessa. 

Kysymyksiä muotoillessani pyrin muodostamaan ne siten, että kysymys ei johdattelisi 

haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla. Samoin tarkistin, että kysymyksieni joukossa ei 
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ollut sellaisia, joihin pystyisi vastaamaan vain kyllä tai ei. Toisaalta kysymyksien muodolla 

on enemmän merkitystä strukturoidummassa haastattelussa, minkä vuoksi saatoin luottaa 

kysymyksiä suunnitellessani myös siihen, että itse haastattelutilanteessa kysymykset 

esitettäisiin keskustelunomaisesti tilanteesta riippuen. Myös Ruusuvuori ja Tiittula (2005) 

korostavat, että kysymyksienasettelussa täytyy kiinnittää huomiota siihen, että haastattelija 

ei niiden avulla pyri vaikuttamaan tuloksiin. Haastateltavalle on myös annettava 

mahdollisuus kertoa kaikki mahdollinen kysymykseen ja tilanteeseen liittyen. Myös 

haastattelija saattaa joidenkin kysymysten kohdalla pyytää haastateltavalta tarkennusta tai 

esittää aiheesta lisäkysymyksen. (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, s. 51.)  

Esitin usein tarkentavia kysymyksiä joistakin aiheista, joista huomasin että haastateltavalla 

on kerrottavaa. Lisäksi haastateltavalle mielekkäästä aiheesta puhuminen myös teki 

haastattelutilanteesta rennompaa. Lisäksi aloitin aina haastattelut kysymyksellä siitä, 

millaisista hevosista haastateltava pitää. Kokemukseni mukaan tämä aihe kirvoittaa usein 

erityisen paljon keskustelua, ja jokaisella ratsastusta harrastavalla on yleensä selkeä 

lempihevostyyppi, jonka hän pystyy helposti ja mielellään kuvailemaan. Tämä oli siksi 

mielestäni hyvä aloituskysymys, jotta haastattelu saisi mahdollisimman luontevan ja 

sujuvan alun. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005) mukaan konkreettiset ja laajat kysymykset 

haastattelun alussa lisäävät haastattelijan ja haastateltavan välistä luottamusta. Lisäksi 

luottamuksesta kertoo myös se, että haastattelija kertoo todentuntuisesti sen, mihin 

tarkoitukseen haastattelu tulee ja kuinka luottamuksellisesti hän käsittelee haastattelussa 

saamiaan tietoja. (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, s. 41.) Myös nämä asiat käsittelin jokaisen 

haastateltavan kanssa aina aluksi, ennen nauhurin päällelaittamista ja virallisen 

haastatteluosion alkamista. Olin myös lähettänyt haastateltaville ennen haastattelua lyhyen 

infolapun (liite 2), jossa kerroin haastattelun käyttötarkoituksesta ja saamani aineiston 

luottamuksellisesta käsittelystä. 

Ensimmäisen haastatteluni tein haastateltavan omalla ratsastuskoululla, jossa käyttöömme 

löytyi sopiva, rauhallinen tila, jossa pystyimme keskustelemaan ilman häiriötä. Talli toimi 

mielestäni tutkimukseen sopivana haastatteluympäristönä ja se oli myös haastateltavalle 

tuttu, mikä saattoi vaikuttaa positiivisesti haastattelun kulkuun. Toisen haastateltavan 

kanssa sovimme haastattelun erääseen kahvilaan. Epäilin aluksi kahvilaympäristön 

sopivuutta haastattelupaikkana, sillä pelkäsin sen mahdollisen hälyn häiritsevän 

haastattelun nauhoittamista. Suhteellisen aikaisen ajankohdan vuoksi kahvilassa oli 

kuitenkin rauhallista ja haastattelun tekemiseen ei ollut häiriötekijöitä. Ympäristönä se oli 
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miellyttävä ja helppo kummallekin osapuolelle. Kolmas haastattelu toteutettiin myös 

julkisessa kahvilaympäristössä, tosin olosuhteiden pakosta jouduimme siirtymään kahvilan 

sijaan viereiseen pikaruokalaan, mikä kuitenkin toimi myös kohtalaisen hyvänä paikkana 

haastattelulle. Nauhoituslaitteiden hyvän tallennustoiminnon vuoksi haastateltavien 

kerronta ei melusta huolimatta peittynyt. Julkiset paikat, kuten kahvilat, ovat ympäristönä 

esimerkiksi haastateltavan kotia luontevampia, joten sen vuoksi pidin näitä paikkoja 

mahdollisesta helystä huolimatta miellyttävinä toteuttaa haastattelu kummallekin 

osapuolelle. 

Neljäs haastattelu oli ainoa etänä tehty haastattelu, minkä suoritustavaksi valikoin 

Whatsapp-ääniviesteillä tapahtuvan haastattelumuodon. Whatsapp-pikaviestipalvelu on 

nopeasti erityisesti nuorten suosioon noussut menetelmä lähettää viestejä internet-yhteyttä 

hyödyntäen. Suhteellisen uutena palveluun ovat tulleet ääniviestit, joiden avulla pystyy 

lähettämään ja vastaanottamaan nopeasti myös puhetta. Tiittulan, Rastaan ja Ruusuvuoren 

(2005) mukaan virtuaalipohjainen haastattelu voi olla sopivampi vaihtoehto haastattelulle 

muun muassa sen vuoksi, että se helpottaa kummankin osallisen haastatteluun 

osallistumista, ilman ongelmia välimatkaan ja matkustamiseen liittyen. Virtuaalinen 

haastattelu saattaa myös madaltaa lapsen ja nuoren kynnystä osallistua haastatteluun, sillä 

se antaa mahdollisuuden paitsi tutun paikan valintaan, se mahdollistaa myös hetken miettiä 

rauhassa vastaustaan ennen sen lähettämistä. Etänä tehtävässä haastattelussa myös 

haastattelijan ja haastateltavan välinen ero esimerkiksi iässä jää taka-alalle. Haastateltavan 

on helpompi kertoa hänelle arkaluontoisemmista ja ahdistavammista asioista kuin 

kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa. Toisaalta virtuaalisissa haastatteluissa, tässä 

tapauksessa ääniviesteissä, ei ole mahdollista nähdä vastapuolelta esimerkiksi tiettyjä 

kasvojen ilmeitä, mikä saattaa vaikeuttaa muun muassa kysymysten tulkitsemista. (Tiittula, 

Rastas ja Ruusuvuori 2005; s. 266–267, 270.) 

Mielestäni tässä tapaksessa ääniviesteillä toteutettu haastattelu palveli tarkoitustaan 

erinomaisesti, sillä ääniviestien lähettäminen ja vastaanottaminen oli vaivatonta ja se 

välimatkan vuoksi myös madalsi haasteltavan kynnystä osallistua haastatteluun ja antoi 

mahdollisuuden muotoilla vastausta harkitummin. Haastattelun kesto kuitenkin hieman 

pidentyi tätä tekniikkaa käytettäessä, sillä ennen seuraavan viestin lähettämistä aikaa kului 

viestien vastaanottamiseen ja kuunteluun. Yhteensä Whatsapp-haastattelu kesti hieman alle 

kaksi tuntia. Ero oli huomattava verrattuna muihin haastatteluihin, joiden kesto vaihteli 

noin puolesta tunnista tuntiin. Whatsapp-haastattelua kuitenkin puoltaa aiempien seikkojen 
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lisäksi se, että nuorelle voi olla helpompaa kertoa kokemuksistaan ilman haastattelijan 

konkreettista läsnäoloa. Ääniviestit mahdollistivat helposti myös tarkennusten tai 

lisäkysymysten esittämisen käsiteltävistä aiheista toisin kuin esimerkiksi strukturoidumpi 

vastausten kirjoittaminen kyselylomakkeelle. 

5.5 Aineiston analyysi 

Aineistoni koostui neljän ratsastusta harrastavan tytön haastatteluista, jotka olin tehnyt 

paikan päällä tai Whatsapp-ääniviestien avulla. Aineiston sanatarkka litterointi oli tärkeä 

osa aineiston analyysiä, ja sen jälkeen pyrin etsimään nuorten kokemuksista 

tutkimuskysymyksieni kannalta tutkielmalleni merkityksellisiä aihioita. Jokaisen näistä 

kohdista koostin erilliseen taulukkoon, mihin laitoin sekä sanatarkan lainauksen että 

kokemuksen muunnoksen pelkistetylle tutkimuksen kielelle. Tämän jälkeen tutkin näitä 

saatuja kokemuksia fenomenologisin menetelmin koostaen tutkimustuloksista 

merkityssuhde-ehdotelmia ja niistä sisältöalue-ehdotelmia eli tutkimuksen yleisiä teemoja. 

Lähdin työstämään aineistoa Perttulan (2000) fenomenologisen merkitysverkoston 

analyysin mukaan. Litterointivaiheessa jokainen haastateltava sai peitenimen, jota käytän 

jatkossa tässä tutkimuksessa haastateltavista puhumisen yhteydessä. Tutkimustulosten 

yhteydessä koen tarpeelliseksi mainita peitenimen yhteydessä myös haastateltavan iän, 

mutta henkilöllisyyden suojaamisen vuoksi en sen tarkemmin erittele haastateltujen 

kotipaikkakuntaa. Tuloksissa käsittelen siis Iidan (16v), Sannin (11v), Roosan (12v) ja 

Julian (15v) kokemuksia ratsastuskouluharrastuksestaan. 

Keräsin litteroidusta aineistosta tutkimuksen kannalta merkityksellisiä merkityssuhteita, 

jotka muunsin merkityssuhde-ehdotelmiksi. Merkityssuhde-ehdotelmat ovat siirtyminen 

haastattelujen puhekielestä kohti yleisluontoisempaa kieltä. (Perttula 2000, s. 434.) 

Taulukossa 3 esitän esimerkin tutkimusaineistostani, missä on käytetty kuvaamaani 

Perttulan fenomenologisen tutkimuksen menetelmää. Tässä yhteydessä merkityssuhde-

ehdotelmat ovat haastateltujen kokemuksista löytyneitä arvoja ja arvostuksia, jotka 

vastaavat tutkimuskysymyksiini siitä, minkälaisia arvoja ratsastuskouluyhteisöstä ilmenee 

ja minkälaisissa käytänteissä ne ilmenevät.  
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Taulukko 3. Perttulan (2000) fenomenologisen metodin käyttö tässä tutkimuksessa 

tarkennus tarkka lainaus merkityssuhde-

ehdotelma 

sisältöalue-

ehdotelma 

kuka pärjää tallilla Varmaan 

luonteenpiirteist 

sellanen niinku, 

hevosten kans pärjää, 

niinku tallilla toimii, 

niin sellanen itsevarma 

ihminen, justiin niinkö 

että ei arkaile sitä, 

mitä tekee, ainakaan 

liikaa, ja sit sellanen 

niinkö että... niinku 

ehkä sellanen 

rohkeempi... rohkea! 

Hevosten kanssa 

pärjää itsevarma ja 

rohkea ihminen, 

joka ei arkaile. 

itsevarmuus, 

rohkeus, 

päättäväisyys 

 

Merkityssuhde-ehdotelmien luomisen jälkeen muodostin merkityssuhde-ehdotelmista 

syntyneitä sisältöalueita, jotka jäsentävät ja teemoittelevat löydettyä dataa. Sisältöalueita 

olivat esimerkiksi hevosmiestaidot, rohkeus ja vastuullisuus. Siirsin löytyneet sisältöalueet 

pois taulukosta omalle tiedostolleen ja jaottelin merkityssuhde-ehdotelmat omiin 

sisältöalueisiinsa, minkä jälkeen tulostin saadut tulokset, jolloin pystyin katsomaan niitä 

myös konkreettisina, paperisina versioina. Olin siis sijoittanut esimerkiksi vastuullisuus-

sisältöalueen alle kaikki kyseiseen sisältöalueeseen liittyvät merkityssuhde-ehdotelmat, 

esimerkiksi hoitohevosesta huolehtimisen. Perttulan analyysin mukaan seuraava vaihe oli 

sisältöalue-ehdotelmien muodostaminen (Perttula 2000, s. 438), mitä kautta kirjoitin 

jokaisen sisältöalueen alle kertyneet merkityssuhde-ehdotelmat auki, mitä kautta koostui 

yleinen merkitysverkosto siitä, miten esimerkiksi vastuullisuus talliyhteisössä ilmeni 

nuorten kokemuksien mukaan. Esimerkki tästä työskentelyvaiheesta löytyy taulukosta 4. 
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Taulukko 4. Perttulan (2000) mukainen yleinen merkitysverkosto ystävällisyyden arvon 

ilmenemisestä Iidan kokemuksissa 

Ystävällisyys  

- tallilla on todella hyvä ilmapiiri 

- kaikki tuntevat toisensa ja ovat ystävällisiä toisilleen 

- hyvä tallillakävijä tervehtii muita ja on kaikille ystävällinen 

- on saanut tallilta paljon kavereita, ei ole koskaan huomannut 

kiusaamista 

Iidan mukaan tallilla on todella hyvä ilmapiiri; kaikki tuntevat toisensa ja ovat ystävällisiä 

toisilleen. Hyvä tallillakävijä on Iidan mielestä sellainen, joka tervehtii muita ja on kaikille 

ystävällinen. Iida on saanut paljon kavereita tallilta eikä hän ole koskaan huomannut 

kiusaamista. 

 

Yleisen merkitysverkoston syntyminen on päätepiste, joka sisältää tutkijan saaman tiedon 

tutkittavasta ilmiöstä. Ydinmerkitykset, joita haastateltavien kokemuksista on syntynyt, 

muodostavat tämän tutkimuksen yleisen tiedon, joka siis ottaa huomioon kaikkien 

haastateltavien kokemukset kyseessä olevasta aiheesta tai teemasta. (Perttula 2000, s. 439.) 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei ollut kerätä yhtenäistä kuvausta kunkin 

haastateltavan ratsastuskouluhistoriasta, joten tarpeellista oli luoda useampia 

merkitysverkostoja, jotka kuvasivat haastateltavien kokemuksista löytyneitä arvoja, kuten 

esimerkiksi aikaisemmin mainittu vastuullisuus. Tutkimustulosten kokoamisen vaiheessa 

tulkitsin jokaisen haastateltavan omaa yleistä merkitysverkostoa kustakin kokemuksista 

löytyneestä arvosta. 

5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkielmassani olevien haastattelujen määrä oli suhteellisen pieni, mutta koin sen itse 

kuitenkin tarkoitukseeni sopivaksi, sillä tutkimuksen tavoitteena ei ollut luoda yleistettävää 

ja laajemmin sovellettavaa teoriaa. Fenomenologisessa tutkimuksessa tärkeää on selvittää 

ihmisen oma, subjektiivinen kokemus (Latomaa & Perttula 2008, 101), jonka pohjalta 

lienee mahdotonta tehdä yleistettävää teoriaa. Pidin tärkeänä sitä, että nuori pääsee 

kertomaan itse omasta kokemuksestaan ratsastuksen harrastajana ratsastuskoululla. 

Kuitenkin useampien haastateltavien olemassaolo olisi varmasti laajentanut kokemusten 
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skaalaa ja tarkentanut joitakin kysymyksiä. Osittain alkupään haastattelut saattoivat jäädä 

myös verrattain lyhyeksi, tosin en itse kokenut luontevana pitkittää haastattelujen kestoa, 

mikäli nuorella ei ollut joihinkin kysymyksiin sen pidempää sanottavaa tai enempää 

kokemusta aiheeseen liittyen. Haastatteluista kävi ilmi jo näinkin pienellä 

osallistujamäärällä se, että jotkin kokemukset olivat nuorilla samankaltaisia riippumatta 

siitä, että he kävivät eri talleilla. Kokemuksissa esiintyi siis jonkin verran samanlaisuuksia 

useammalla haastateltavalla. Alun perin tutkimuksessa oli tarkoitus olla mukana viisi 

haastateltavaa, joista viides haastattelu oli tarkoitus toteuttaa myös etänä, mutta 

peruuntumisen vuoksi kokemuksia lopullisessa tutkimuksessa oli kerättynä neljältä eri 

henkilöltä. 

Koska tutkittavat nuoret olivat alle 18-vuotiaita, hankin haastattelua varten kirjallisen 

luvan sekä nuorilta itseltään että heidän huoltajaltaan (liite 3). Jokainen toimitti minulle 

allekirjoitetut laput ennen haastattelua, etänä toteutetun haastattelun tapauksessa lupalappu 

lähetettiin minulle sähköpostitse tietokoneelle skannattuna. Kolmessa tapauksessa olin 

myös itse yhteydessä haastateltavien vanhempiin, joiden kautta kahden haastateltavan 

tapauksessa sovimme itse haastattelunkin toteutuksen. Jokainen haastateltava on saanut jo 

litterointivaiheessa itselleen peitenimen tutkimusta varten, joten jokaisen henkilöllisyys 

pysyy salassa. Sen vielä paremmin mahdollistaakseni olen jättänyt erittelemättä sen, millä 

paikkakunnalla kukin haastateltavista vaikuttaa eli minkä paikkakunnan ratsastuskoululla 

harrastaa. Tutkimustuloksia läpikäytäessä haastateltavat esiintyvät siis peitenimellä ja 

heidän todellisesta henkilöllisyydestään on selvillä ainoastaan ikä, jonka mainitsen 

ensimmäisten suorien lainausten kohdalla luvussa 6. 

Haastattelujen pohjana oli lista kysymyksistä (liite 1), joita käytin haastattelutilanteessa 

itselläni haastattelun tukena. Aiheen laajuudesta johtuen kokemuksen selvittäminen vaati 

siis teemaan liitettyjen kysymysten olemassaoloa, sillä koin, että ilman niitä 

haastattelutilanteessa haastateltavan olisi ollut hankala tietää, mistä käsin lähteä 

kokemuksiaan kuvaamaan. Mielestäni kysymysten olemassaolo helpotti haastattelun 

runkoa ja myös haastateltavan tilannetta. Kuitenkin kysymysten väljyys mahdollisti sen, 

että asiat saattoivat edetä haastateltavasta riippuen eri järjestyksesssä eikä kysymysten 

järjestys sanellut haastattelun kulkua. Kaikkia kysymyksiä en myös välttämättä käynyt läpi 

jokaisessa haastattelussa. 
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Mielestäni on tutkimuksen kannalta hyvä asia, että haastateltavia on selkeästi eri-ikäisiä, 

vaikka haastateltavien määrä suhteellisen pieni onkin. Kaksi haastateltavaa on 12-13 –

vuotiaita ja kaksi 15-16 –vuotiaita. Näin ollen haastateltavat edustavat tutkimusryhmäni 

kahta ääripäätä, minkä vuoksi myös kokemukset saattavat olla hyvin erilaisia. Tällöin 

haastateltavien joukkoon on mahtunut myös kestoltaan eri verran ratsastusta harrastaneita 

nuoria, mikä lisää kokemusten vaihtelua. 

Muutoksena tutkielmaani lähtisin seuraavalla kerralla toteuttamaan mahdollisesti useampia 

haastatteluja Whatsapp-ääniviestien avulla, sillä uskon niiden välityksellä nuorten 

rohkaistuvan puhumaan aiheesta enemmän ja avoimemmin. Lisäksi tutkittavien 

hakemisvaiheessa tämän haastattelutavan julkituominen mataloittaisi varmasti kynnystä 

osallistua haastatteluun, sillä ääniviestien avulla toteutettava haastattelu onnistuisi 

esimerkiksi nuoren kotoa käsin.  
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6 Tutkimustulokset 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli hevosia harrastavien nuorten kokemuksien kautta kerätä 

vastauksia kysymyksiin 1) minkälaisia arvoja ratsastuskouluyhteisöstä löytyy ja 2) 

millaisissa tilanteissa arvot ilmenevät ja miten ne vaikuttavat nuoren omaan toimintaan? 

Haastattelemieni nuorten kokemukset olen eritellyt löytyneiden arvojen mukaan eri 

yläkäsitteiden alle. Kandidaatintutkielmassani käytin Forsbergin (2007) myös käyttämää 

kolmea ryhmää jakaessani arvoja eri toimintaympäristöjen mukaan. Näitä ryhmiä ovat 

hevosen kanssa toimiminen, ihmisten välinen vuorovaikutus ja ihmisen suhde 

ympäristöönsä. Myös tässä pro gradu –tutkielmassani olen käyttänyt samaa jakoa 

eritellessäni haastattelemieni nuorten kokemuksia. Pääpaino oli erityisesti ihmisen ja 

hevosen välisessä sekä ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Kokosin nuorten kokemuksissa esille tulleista arvoista kuvion (kuvio 2), josta näkee 

haastattelemieni nuorten ratsastusharrastuksen parissa kokemat arvot, jotka haastatteluissa 

tulivat esille. Lisäksi tein eniten mainintoja saaneista arvoista erilliset kuviot (kuviot 3-10), 

jotka löytyvät omista luvuistaan. Kuvioista näkee erilaisiin arvoihin johtaneita tekijöitä, 

jotka nuorten kokemuksissa liittyivät vahvasti kyseiseen arvoon. Kuitenkin joistakin 

arvoista esiintyi myös niiden vastakohtia, esimerkiksi tasa-arvoisuuden lisäksi nuorten 

kokemuksissa tuli ilmi myös epätasa-arvoisuutta.  

 

Kuvio 2. Kaikki nuorten ratsastusharrastuskokemuksista löytyneet arvot 
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Tämän luvun alaluvut on jaoteltu näiden kokemuksissa esille tulleiden arvojen mukaan, ja 

jokaisessa alaluvussa käsitellään tarkemmin niitä nuoren kokemuksia, joissa kyseiset arvot 

ilmenevät. Jo kunkin alaluvun otsikossa esiintyy pääasiassa suoraan kokemuksista löytynyt 

arvo, esimerkiksi ystävällisyys tai hevosmiestaidot. Tutkimustuloksia läpikäydessäni 

pohjustan kokemuksista löytyneitä arvoja aikaisemmin esille tulleeseen teoriataustaan ja 

aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin. 

6.1 Hevosten kanssa toimimiseen liittyvät arvot 

Eniten nuorten haastatteluissa esiintyi viittauksia hevostenkäsittelyyn liittyviin taitoihin ja 

asioihin, jotka hevosten kanssa toimiessa ovat hyödyksi. Viittaan näihin taitoihin yleisesti 

hevospiireissä käytetyllä termillä hevosmiestaidot, jotka kuvaavat ihmisen osaamista ja 

pätevyyttä hevosten kanssa, usein myös eri tavoin ilmenevää hiljaista tietoa lajista. 

Jokaisen nuoren haastattelussa tuli esille useita mainintoja hevosmiestaidoista, niiden 

suuresta merkityksestä tallilla sekä merkittävistä hevosiin liittyvistä kokemuksista. 

Tulosten perusteella hevosmiestaidot ovat keskeinen arvo eli merkittävässä asemassa 

ratsastusta harrastaessa ja tallilla käydessä. Hevosmiestaitojen pitäminen arvossa vaikutti 

olevan keskeinen ja pysyvä osa ratsastuskouluyhteisöön osallistumista ja toimi ehtona 

yhteisöön pääsylle. Yhteisössä vallitsevien arvojen noudattaminen toimii yhteisöön pääsyn 

edellytyksenä (Turunen 1993, s. 78–80). Pohdinnassa perustelen lisää, miksi 

hevosmiestaidot voidaan mielestäni huomioida arvoksi ratsastuskouluyhteisössä. 

Kuviosta 3 näkee, mitkä haastattelemieni nuorten kokemukset johtivat mielestäni siihen, 

että ratsastus- ja hevosmiestaidot ovat yksi merkittävimmistä arvoista 

ratsastuskouluyhteisössä. Esimerkiksi Ojasen (2011, s. 197) ja Forsbergin (2007, s. 62–63) 

mukaan hevosmiestaitojen merkitys vaikuttaa muun muassa siten, että ratsastuskoulussa 

korkein asema on taitavimmilla ratsastajilla ja parhailla hevosenkäsittelijöillä.  
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Kuvio 3. Ratsastus- ja hevosmiestaidot nuorten kokemuksissa 

Tässä luvussa 6.1 ja erityisesti alaluvussa 6.1.1 käsittelen tarkemmin hevosmiestaitoja sekä 

niihin liittyviä arvoja, kuten ahkeruutta ja vastuullisuutta. Alaluvussa 6.1.2 kuvaan nuorten 

kokemuksia liittyen tavoitteellisuuden arvoon sekä luvussa 6.1.3 turvallisuuden arvon 

ilmenemistä ratsastuskouluyhteisössä. Nämä arvot liittyvät osaltaan tiiviisti ihmisen ja 

hevosen väliseen vuorovaikutukseen. 

6.1.1 Hevosmiestaidot – ahkeruus ja vastuullisuus talliyhteisössä 

Ensisijaisesti hevosmiestaitoihin ja hevosten kanssa toimimiseen liittyy ratsastamisen 

lisäksi hevosten hoitaminen. Hevosmiestaidot voidaan nähdä ratsastuskouluyhteisössä 

itseisarvon kaltaisena arvona, jonka ympärille kaikki muu tallin toiminta perustuu. 

Airaksisen (1994; s. 24, 29–30) mukaan itseisarvot ovat itsessään täydellisen hyviä, 

tavoittelemisen arvoisia. Haastattelujen perusteella talliyhteisön tärkeimpänä arvona 

nuorten kokemuksissa nousivat esille hevosmiestaidot. Hevosmiestaitojen hallinta antaa 

nuorten mukaan ratsastajalle mahdollisuuden ratsastaa vaikeillakin hevosilla ja siten 

ansaita muiden kunnioitus ja päästä nousemaan tallin hierarkiassa. Ainoastaan kahden 

haastateltavan ratsastuskoululla oli hoitohevostoimintaa eli mahdollisuus omaan 

hoitohevoseen, jota nuori voi tiettyinä päivinä käydä hoitamassa. Hoitohevosen saaminen 

edellytti hoitomerkin suorittamista eli hoitajalta odotetaan hyviä taitoja selviytyä 

hoitohevosensa hoitamisesta. Hevosen hoitaminen on kuitenkin arkipäivää kaikille 

tallillakävijöille esimerkiksi ratsastustunnille saadun ratsun hoitaminen tuntia ennen tai sen 

jälkeen. Haastattelemani nuoret nimesivätkin paljon erilaisia ominaisuuksia, joita hyvällä 

hoitajalla tai tallillakävijällä, joka hoitaa hevosia, heidän mielestään on. 
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No semmonen että se auttaa niitä muitaki. Ja tietenki että hoitaa sen hevosen myöskin. 

(Roosa, 12v.) 

(...) no se on varmaan sellanen rauhallinen ja... sitten se kuitenki kohtelee hevosta nätisti 

ja... silleen. (Sanni, 11v.) 

(...) mieluiten semmonen vähän vanhempi, että se ossaa hyvin käsitellä sen ja tota, toinen 

oli että se ossaa vähän niinku taluttaa sitä hevosta (...) sellanen, joka tekee mahollisimman 

selvästi kaikki asiat ja... rauhallinen. (Julia, 15v.) 

No sellanen ystävällinen ja kaikille mukava, että moikkaa ku nähään ja tällä tavalla... ja 

sitten että on, toimii hevosten kanssa rauhallisesti ja... tietää mitä tekee. Ja jos ei tiedä, niin 

uskaltaa kysyä asiasta. (Iida 16v.) 

Nuorten vastauksissa hyvän hevosen kanssa toimivan ihmisen ominaisuuksissa korostui 

erityisesti rauhallisuus sekä hevosesta huolehtiminen ja sen hyvä kohtelu. Hevoset ovat 

tallilla olemisen keskipiste, joten sen vuoksi niiden oikeanlainen kohtelu on tärkeässä 

arvossa tallilla toimimisessa. Forsbergin (2007, s. 60–61) haastattelemat tytöt kokivat 

hevosen hyvinvoinnin ensisijaiseksi asiaksi tallilla, vaikka myös epämieluisia tehtäviä 

tallilla nimettiin. Näitä olivat esimerkiksi alkeiskurssilla taluttaminen, minkä myös tähän 

tutkielmaan haastatellut tytöt nimesivät yhdeksi hoitajan tehtävistä.  

Hoitajan erottaa muista tallillakävijöistä siis se, että hänellä on tiettyjä tehtäviä, erränlaisia 

velvollisuuksia, hoitohevoseensa liittyen, joista hänen tulee huolehtia: 

Noo, jos sillä hevosella on kovin likaset varusteet, niin niitä voi puhistaa ja sitten muutenki 

puhistaa juomakuppia ja ruokakuppia ja harjata suolakiveä. (Roosa) 

(...) se pittää niinku kattoa, että se hevonen on ihan perusterve ja tuota... sitte vähän kattoa 

niitä, just näitä satuloita ja suitsia, että ne on hyvässä kunnossa (...) (Julia) 

Hoitajan tehtäviksi nähtiin myös alkeiskurssilla taluttaminen sekä hyvän tallillakävijän 

velvollisuuksiin aloittelijoiden auttaminen tarvittaessa. Vastuullinen hoitaja pitää huolen 

hoitohevosensa lisäksi myös sen varusteista sekä tarpeen mukaan taluttaa hevosta 

alkeiskurssilla. Sannin kertoman mukaan on aina kerrottava aikuiselle, mikäli hevonen ei 

vaikuta olevan kunnossa. Myös Julian mukaan hoitajan on osattava tunnistaa, onko 

hevonen kunnossa vai ei. Hoitohevosen saaminen kasvattaa siis tyttöjen kokemusten 

mukaan vastuuta ja antaa tallilla toimivalle tytölle tehtäviä, jotka hänen täytyy myös tehdä. 

Julia kuvailee hoitohevosen saamista seuraavasti: ”Se on aika iso juttu, koska se voi tuntua 

sellaselta tavallaan omalta hevoselta, niin saa vähän sitäki tuntumaa.” Hoitohevonen 

harjoittaa siis Julian mukaan nuoria ottamaan vastuuta omasta hevosesta ja harjoittelemaan 

hoitamista syvemmin kuin pelkästään ratsastustunnilla käytäessä. Iidalla ei ole varsinaista 

hoitohevosta, mutta hän kertoi kuitenkin menevänsä tarvittaessa tallille auttamaan ja 

taluttamaan alkeiskursseille, mikäli tallinomistaja pyytää.  
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Hyviin hevosmiestaitoihin kuuluu olennaisesti hevosen hoitaminen, mitä haastattelemani 

tytöt nostivatkin kokemuksissaan erityisesti esille. Hoitajalle ja ratsastajille tärkeinä 

ominaisuuksina he kokivat muun muassa rohkeuden, rauhallisuuden ja hyvät 

hevosmiestaidot.  

Varmaan luonteenpiirteist sellanen niinku, hevosten kans pärjää, niinku tallilla toimii, niin 

sellanen itsevarma ihminen, justiin niinkö että ei arkaile sitä, mitä tekee, ainakaan liikaa, ja 

sit sellanen niinkö että... niinku ehkä sellanen rohkeempi... rohkea! Että uskaltaa käskeä 

sitä hevosta jos tarvittee. (Iida) 

Myös Ojasen (2011, s. 196) haastattelemat tytöt kertoivat hyvän tallitytön olevan reipas, 

rohkea ja itsevarma. Tallityttö ei saa pelätä, sillä hevonen itse ylläpitää rohkeuden arvoa 

siten, että vaistoaa herkästi, jos häntä käsittelevä ihminen on peloissaan tai arka (Pihl 2003, 

20). Haastattelemani Julia kertoi, että laittaa hevosen kiinni hoidettaessa, mikäli häntä 

pelottaa tai jännittää sen hoitaminen. Sannin mukaan kaikki eivät laita hevosia kiinni 

hoidettaessa, ja Iidan mielestä näin tekevät yleensä vain aloittelijat tai pienemmät hoitajat. 

Karsinassa hevonen käytöksellään viestittää hoitajalleen monia eri asioita. Hevosen kanssa 

toimiessa on osattava lukea hevosen antamia viestejä, joita se kertoo esimerkiksi 

kehonkielellään: korvia liikuttelemalla, hännällä tai kaulan asennolla (Kaimio 2004, s. 22–

25). Myös ratsastaessa hevonen antaa ratsastajalleen erilaisia viestejä siitä, tekeekö 

ratsastaja asioita oikein vai ovatko esimerkiksi hänen antamansa avut (joilla ratsastaja 

vaikuttaa hevoseen, esimerkiksi pohkeet tai pidätteet) liian voimakkaita. Muun muassa 

Sannin mukaan hevonen opettaa ratsastajalleen herkkyyttä tulkita ja ymmärtää sen antamia 

viestejä. 

(...) no sitä et pitää olla varovainen, koska no jokku hevoset ei tykkää yhtään kantapäästä 

eli ne alkaa laittaan korvii luimuun ja jos ei siitä niinkö... jos ei ymmärrä lopettaa, niin 

sitten saattaa tulla pukki ja sieltä saattaa lentää. (Sanni) 

Julia kertoo hevosen viestittävän korvillaan esimerkiksi satulointitilanteen 

epämukavuudesta, mutta vaikka hevosen korvat ovatkin luimussa, se ei välttämättä aio 

purra hoitajaansa. Hevosen antamien viestien tulkitseminen on siis hänen kertomansa 

perusteella tärkeä osa hoitajan ja hevosen välistä yhteistyötä. 

Hoitohevosen lisäksi vastuun kantaminen näkyy myös mahdollisena vuokrahevosen 

saamisena. Tällöin nuori huolehtii vuokrahevosestaan tiettynä päivänä viikossa kuin 

omastaan eli hän saa hoitamisen lisäksi ratsastaa sillä itsenäisesti tiettyä vuokrahintaa 

vastaan. Iida kertoi omistaneensa aikaisemmin oman hevosen, minkä lisäksi sekä hänellä 

että myös Julialla on vuokrahevonen, jolla he käyvät ratsastamassa viikoittain 
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ratsastuskoulun tuntien lisäksi. Iidan kokemuksen mukaan vuokrahevosen tai oman 

hevosen kanssa toimiminen on ratsastuskouluhevosten kanssa toimimista itsenäisempää, 

minkä lisäksi myös ratsastajan vastuu näkyy vuokrahevosen kanssa eri tavalla kuin 

ratsastuskoulun tuntihevosen: 

No tietysti sen kans toimiminen on paljon itsenäisempää ja vapaampaa, kun... no tietysti 

sen kans on tietyt sovitut säännöt mitä saa tehä mitä ei saa tehä ja... tällasta, mutta... se 

että... se ratsastus on itsenäistä ja sitte (...) niin se oli sitten ensimmäinen kosketus niinku 

sellaseen itsenäiseen toimimiseen hevosen kanssa niin tietysti se opetti sitten... enemmän 

niinkö eri tavalla... ja sen kaa kehitty sitten tosi paljon huomas että kuinka paljon sitten nää 

niinku oman hevosen omistajat oikeesti, et kuin paljon niillä on mahollisuuksia ja niinku... 

nopeemmin pystyy kehittymään. (Iida) 

Yksityishevosen omistaminen ja vuokraaminen lisäävät Iidan mukaan sekä vastuuta että 

myös mahdollistavat suuremman kehittymisen ja itsenäisemmän toimimisen. Oman 

hevosen omistaminen vie kuitenkin myös enemmän aikaa kuin ratsastuskouluhevosten 

kanssa puuhaileminen.  

Pyytettömyys ja ahkeruus näkyy tyttöjen kokemuksista siten, että heidän kokemuksensa 

palkan maksamisesta hoitajille olivat lähes yksinomaan kielteisiä, ainoastaan yhden 

haastateltavan mukaan koko päivän tehtävästä työstä voisi jonkinlaista pientä rahallista 

palkkaa maksaakin. Tosin joissakin tapauksissa hoitajat saattoivat saada korvausta 

esimerkiksi alkeistunneilla taluttamisesta ratsastustuntien muodossa. 

Mun mielestä ei ees tarvi, että se on ihan riittävä, että saa hoitaa ees sitä hevosta. (Roosa) 

No ei mun mielestä siitä tarvi saaha palkkaa, kun se on niinku oma valinta, et onko siinä 

hoitamassa ja sitten niinku kyl se nyt itelleki on paljon.. palkitsevaa olla siellä. (Julia) 

No ei välttämättä, että jos sitä tekee omaksi ilokseen niinku nää pikkutytöt, niin ei ne 

välttämättä edes osaa kuvitella, et ne vois saada siitä rahaa, kun ne on ilosia vaan siitä että 

ne pääsee touhuamaan niitten hevosten kanssa ja tälleen, niin... ei siinä tapauksessa 

ainakaan. (Iida) 

Haastattelemani nuoret näkivät hevosten kanssa olemisen itsessään palkitsevana eivätkä 

odota hoitajien saavan rahaa työpanoksestaan. Hoitajan työ nähdään siis vastuullisena ja 

haastattelemani nuoret odottavat hoitajalta ahkeruutta ja työteliäisyyttä. Myös Ojasen 

(2011) haastattelemat tallitytöt totesivat tallilla tehtävän työn miellettävän vapaaehtoiseksi, 

ei nimenomaiseksi palkkatyöksi, ja heidän tekevän sitä mielellään ilman palkkaa. Tallilla 

työskentely antaa Ojasen mukaan tytöille mahdollisuuden omaan tilaan ja sitä kautta oman 

itsensä rakentamiseen, minkä vuoksi työskentelyä ei nähty sellaisena, että se vaatisi heille 

palkan maksua. Ojasen haastattelemat tytöt vaikuttivat jopa kyllästyneiltä pohtimaan 

palkan maksamisen merkitystä tallilla tehtävästä työstä. (Ojanen 2011, s. 115.) Forsbergin 
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(2007, s. 77–79.) haastattelemat tytöt kertoivat tekevänsä tallitöitä mielellään, sillä sitä 

kautta he oppivat uutta hevosista, saavat kunnioitusta hevosen omistajilta ja oppivat myös 

vastuullisuutta. 

Myös SRL kuvaa strategisissa lähtökohdissaan sen, että hevosurheilu kasvattaa 

vastuullisuuteen (SRL 2015). Vastuullinen tallillakävijä kunnioittaa tallin sääntöjä, joita 

haastateltavat toivat esille useita liittyen esimerkiksi hevosen hoitamiseen tai yleiseen 

tallilla käyttäytymiseen. Kirjoitetut säännöt säätelevät hevosen hyvinvoinnista 

huolehtimisen lisäksi sitä, minkälainen julkinen käyttäytyminen tallilla on sopivaa. Näiden 

sääntöjen noudattamista valvovat ratsastuskoulun henkilökunnan lisäksi myös toiset 

tallillakävijät. Tallin säännöt muodostavat normeja, joita tallillakävijän on noudatettava, 

sillä normit määrittävät, millainen on ihannetallityttö. Tallin normit omaksutaan siis 

automaattiseksi osaksi omaa toimintaa eikä niitä välttämättä edes tiedosteta ulkoisina 

sääntöinä. (Ojanen 2011, s. 182–184.) Yhteisten sääntöjen kunnioittaminen kasvattaa siis 

ratsastuskoulun yhteisöllisyyttä ja yhdistää kävijöitä sitomalla heidät kaikki noudattamaan 

samoja sääntöjä. Kuitenkin esimerkiksi Sannin ja Iidan haastatteluista selviää, että säännöt 

eivät välttämättä koske jokaista tallillakävijää, vaan ne ovat sovellettavissa eri tilanteissa 

riippuen kävijän kokemuksesta ja hevosmiestaidoista. Tätä erittelen tarkemmin tallin 

hierarkiaa käsittelevässä luvussa 6.2.1. Allaolevassa kaaviossa on koonti vastuullisuuteen 

liitetyistä kokemuksista, joiden perusteella näiden haastattelujen mukaan vastuullisuus on 

yksi ratsastuskoulutoiminnassa esilletulevista arvoista. 

 

Kuvio 4. Vastuullisuus nuorten kokemuksissa 

Vastuullisuus tuli esille myös Redeliuksen (2007, s. 171) tutkimuksessa, jossa 

harrasteohjaajat kertoivat painottamistaan arvoista. Muita harrastusohjaajien painottamia 

arvoja olivat rehellisyys, luovuus ja itsenäisyys (ks. Taulukko 1), jotka eivät eivät 
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ilmenneet samalla tavalla haastattelemieni tyttöjen kokemuksissa, vaikka itsenäisyys 

tulikin esille vuokrahevosen hoitamiseen ja sillä ratsastamiseen liittyvien kokemuksien 

kautta. Vastuullisuus oli kuitenkin yksi selkeistä arvoista, joita ratsastuskoulun toiminta, 

hoitohevosen saaminen sekä myöhemminen mahdollinen vuokrahevosen hoitaminen ja 

ratsastaminen pitivät yllä. 

Vastuullisuuden lisäksi toinen selkeä arvo, joka hevosmiestaidoista puhuttaessa tuli esille, 

on ahkeruus. Jokainen haastattelemistani tytöistä kertoi joskus tehneensä tallitöitä ja 

pääasiassa he myös kertoivat niiden tekemisestä positiiviseen sävyyn. Haastattelujen 

perusteella selvisi, että fyysisten tallitöiden tekeminen ei välttämättä kuulu normaaleihin 

askareisiin, joita tytöt tallilla päivittäin tekevät, mutta tallitöitä saatetaan tehdä muun 

muassa vuokrahevosen kanssa, huvin vuoksi tai viikonlopputallia tehdessä. Hevosen 

hoitajalta odotetaan ahkeruutta eli sitä, että hoidettava hevonen myös hoidetaan, kuten 

Roosa sanoi. Hoitajan tehtäviin kuuluu usein myös alkeiskurssilla taluttaminen, mikä 

edellyttää hoitajalta reippautta. Taluttaminen ja aloittelijoiden auttaminen saattavat kuulua 

myös muiden tallillakävijöiden tehtäviin. Sanni, Roosa ja Julia myös mainitsivat 

kilpailujen yhteydessä pakollisista talkootehtävistä, jotka täytyy hoitaa, jos haluaa 

osallistua kilpailuihin ratsastuskoulun hevosella. Talkootehtäviin suhtaudutaan 

positiivisesti eikä kukaan haastateltavista kyseenalaistanut niiden tekemistä. Kilpailijalta 

odotetaan siis tyttöjen kokemuksen mukaan ahkeruutta myös suorituksen ulkopuolella. 

Forsbergin (2007) mukaan tallitytöt oppivat työnteon ja ahkeruuden kautta käsittelemään 

hevosia. Myös hänen haastattelemillaan tytöillä oli positiivinen kokemus tallitöiden 

tekemisestä, sillä vastuullisuuden lisäksi työnteko antaa heille kokemuksen siitä, että heitä 

tarvitaan ja heidän läsnäolonsa tallilla on mielekästä. (Forsberg 2007, s. 77–79.) Oman 

kokemukseni mukaan ahkeruudella on yhteys myös siihen, että tallinomistaja tai 

ratsastuksenopettaja huomaa ahkeran tallitytön panostuksen, mikä puolestaan nostaa hänen 

asemaansa tallin hierarkiassa.  
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Kuvio 5. Ahkeruuden ilmeneminen nuorten kokemuksissa 

Ahkeruuden korostamisen kokemukset kertovat myös siitä, että haastattelemieni tyttöjen 

kokemukset myötäilevät Lehtosta (2014) sen suhteen, että tytöiltä ja naisilta odotetaan 

hiljaisuutta, kiltteyttä ja ahkeruutta toiminnassaan. Hänen mukaansa naisen roolina 

nähdään edelleen voimakkaasti äitys ja puolisous, mihin nämä ominaispiirteet 

voimakkaasti liittyvät. (Lehtonen 2014, s. 74.) Ratsastuskoulu tarjoaa tytöille monipuolisen 

toimintaympäristön, mutta toisaalta tukee myös ainakin osittain jonkinlaisia 

sukupuolistereotypisoituneita odotuksia ja käyttäytymismalleja. 

Ojasen (2011) mukaan ratsastuskoululla vallitsee kieltäytymisen kielto, jonka mukaan 

tallityttö ei käytännössä voi kieltäytyä esimerkiksi ratsastuksenopettajalta saamasta 

tehtävästä ilman hyvää perustetta, mikäli haluaa säilyttää paikkansa yhteisössä. 

Ratsastuskoululla vallitsee siis työteliäisyyttä arvostava ilmapiiri ja protestanttinen 

työetiikka, jossa kunnioitetaan työn tekemistä ja niitä, ketkä työskentelevät yhteisen edun 

ja hevosten hyväksi. Työstä kieltäytyvä voi jäädä yhteisön ulkopuolelle. Tallitytön ja 

hevosen hoitajan on oltava ahkera, mutta kuitenkaan ei liian innokas, vaan riittävän nöyrä. 

(Ojanen 2011, s. 201–203.) 

Lasken hevosmiestaitoihin kuuluviksi myös ratsastustaidot, joiden merkitys talliyhteisössä 

on haastattelujeni perusteella lähes yhtä suuri kuin muillakin hevosmiestaidoilla. 

Ratsastustaidot koettiin merkittävä asiana tallilla myös siksi, että paremmat ratsastajat ovat 

muita korkeammalla tallin hierarkiassa. Parempien ratsastajien ihannointi nähtiin 

luonnollisena ja kyseenalaistamattomana asiana, joten vaikka varsinaista hierarkiaa tallilla 

ei nähtäisikään, arvotetaan osaavammat harrastajat aloittelijoita korkeammalle. Melkein 

kaikki haastateltavat korostivatkin pitävänsä ratsastettaessa vähän haastavammista, herkistä 

ja virtaisammista hevosista, joilla on luonnetta ja jotka eivät ole liian helppoja. Tämä voi 

johtua siitä, että taitavampia ratsastajia katsotaan tallilla ylöspäin, joten vaikeilla hevosilla 
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ratsastaminen nostaa ratsastajaa tallin hierarkiassa ja opettaa ratsastamaan hevosilla, jotka 

eivät tee asioita itsestään. 

Kukin haastateltava nimesi tavoitteekseen tallilla mahdollisimman hyvän ratsastamisen 

ratsastustunneilla tai kilpailuissa. Julia kertoi lisäksi oppineensa hiljattain ratsastamaan 

hevosta oikein. Lähes kaikki haastatellut kertoivat oppineensa tallilla käynnin yhteydessä 

erityisesti ratsastukseen ja hevosten hoitoon liittyviä taitoja. 

No, mä oon just oppinu kaikkee avotaivutusta ja taivutusta ja väistöjä ja tämmöstä. (Sanni) 

(...) sehän tietenki sillon ko mä tulin, niin en mä tienny paljon mitään hevosista, että... kyllä 

ne hevosenkäsittelytaidot on kasvanu... (Roosa) 

Mä oon oppinu kaikki mun perustaidot ja tällaset tuolla ratsastuskoululla. Että ihan 

perusjuttui, on nyt niinku menny tässä, perusratsastus on kehittyny ihan huimasti! (Iida) 

Hyvät ratsastustaidot ja hevosmiestaidot ovat siis jonkinlainen itseisarvo 

ratsastuskouluyhteisössä haastattelemieni tyttöjen kokemusten mukaan, sillä niihin asioihin 

pyritään kaikessa toiminnassa tallilla ja ne toimivat myös ihmisten välisinä arvottajina, 

kuten luvusta 6.2.1 tarkemmin käy ilmi. Epäonnistuminen ratsastuksessa tai hevosen 

kanssa nähdään usein epämieluisana ja nolona asiana. (Forsberg 2007, s. 62–63.) 

Ratsastustaitoa voidaan siis näiden kokemuksien mukaan pitää ratsastuskoululla lähes yhtä 

arvostettuna asiana ja arvona, kuten muitakin hevosmiestaitoja. 

6.1.2 Tavoitteellisuus ja kilpaileminen 

Haastattelemani nuoret eivät kertoneet asettavansa itselleen kovin suuria tavoitteita, mutta 

he nimesivät useita pienempiä tavoitteita esimerkiksi yksittäisille ratsastustunneille. Lähes 

poikkeuksetta jokainen heistä kuvaili lempihevosekseen ratsun, jossa on muutaman hyvän 

ominaisuuden, kuten reippauden, lisäksi myös haastetta, kuten viime luvusta tuli esille. 

Heidän kokemuksen mukaan hyvässä hevosessa on siis tekemistä eli 

”automaattihevosista”, jotka tekevät kaiken ratsastajalle valmiiksi, ei pidetty. Kuitenkin 

hoitaessa jokainen haastateltu nimesi lempihevosekseen sellaisen, joka on mahdollisimman 

kiltti ja rauhallinen. Unelmahevonen on siis karsinassa kiltti, mutta ratsastaessa siinä saa 

olla haastetta, jotta ratsastajat pääsevät testaamaan omia taitojaan ja kehittymään 

ratsastajina. 

Ratsastustunneille osallistuminen on harrastuksen merkittävimpiä asioita ja niihin liittyikin 

usein erilaisia kokemuksia myös tavoitteiden asettamisesta sekä niissä onnistumisesta. 
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Hyvä ratsastuksenopettaja on haastateltavieni kokemuksen mukaan posiitivinen ja 

kannustava, mutta kuitenkin tarvittavan napakka, joka antaa kunnolla palautetta sekä 

hyvistä että huonoista asioista. Ratsastuksenopettajan palaute on tärkeää, jotta ratsastajat 

pystyvät korjaamaan toimintaansa sekä kehittämään omaa ratsastustaan seuraavia tunteja 

silmällä pitäen. 

Semmonen joka puhuu selvästi ja on niinku... rakentavasti auttaa eteenpäin ja silleen mää 

tykkään ite siitä että se opettaja tullee tunnin jälkeen sannoon ne kaikki hyvät ja huonot 

jutut. (Julia) 

(...) sellanen niinko joka antaa kritiikkiä ja sitten palautetta, positiivista, ja sitten se on ihan 

hyvä että se niinko... niinko opettaa silleen mukavasti, mutta se ei saa huutaa jatkuvasti. 

(Sanni) 

Nuorten kertomuksissa hyviin ratsastus- ja hevosmiestaitoihin tähtää myös vaatimus 

hyvästä opettajasta eli ratsastuksenopettajan on oltava osaava ja hänen on annettava 

neuvoja ja kritiikkiä, miten ratsastaja voisi kehittyä ratsastajana. Tähän liittyy olennaisesti 

myös tavoitteellisuuden arvo (kaavio 3), minkä toteutuminen näkyi haastatteluissani 

nimenomaan toiveena saada opettajalta palautetta, kilpailemisena sekä yksittäisinä 

ratsastustunteihin liittyvinä tavoitteina. Lisäksi nuoret halusivat hevosessaan olevan myös 

jotain haastetta. ”Automaatti-hevosten” välttämisellä voi olla yhteys 

ratsastuskouluyhteisössä vallitsevaan osaavien ratsastajien ihannointiin, jolloin liian 

helpolla hevosella ratsastamista ei pidetä arvossa. Forsbergin (2007, s. 62–63) mukaan 

taitavimmat ratsastajat saavat ratsastaa parhaimmilla hevosilla. 

Iida kertoi asettavansa konkreettisia tavoitteita yksittäisille ratsastuskerroille, esimerkiksi 

hevosen reippauden suhteen. Hänen mukaansa yksin ratsastaessa on vaarana lipsua 

tavoitteista, mutta kun omaan ratsastukseen kiinnittää tarpeeksi huomiota, onnistuvat 

tavoitteetkin. Iidan kertomuksessa tärkeässä osassa on ratsastajan oma päättäväisyys sekä 

sisukkuus, rooli hevosen käskijänä ja ratsastuksen onnistumisessa.  

(...) viimeks eilen mä kävin yhtä hevosta ratsastamassa toisella tallilla, niin mä sitten asetin 

tavotteeksi että tällä kertaa mä laitan sen liikkumaan ja ratsastan sitä kunnolla niin et se 

menee niinku hevosen kuuluu mennä [naurahtaa] ja sitten mä onnistuin siinä! (Iida) 

Myös muilla haastateltavilla oli samankaltaisia kokemuksia hevosten käskemisestä ja 

omien tavoitteiden suunittelusta ja onnistumisesta. Usein ratsastustunnista haluttiin saada 

irti joku positiivinen asia, johon ratsastaja kiinnitti huomiota. Tavoitteet saattavat olla 

hyvinkin konkreettisia ja liittyä esimerkiksi onnistuneeseen laukannostoon tai muuhun 

yksittäiseen suoritukseen tietyn hevosen kanssa. Sannin kokemuksissa tuli ilmi sama 
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päättäväisyyden ja ratsastajan asenteen merkitys kuin Iidankin kertomassa, nuoret siis 

kokevat ratsastajan merkityksen hevosen vaikuttamiseen olevan suuri. 

 (...) jos se hevonen on vaikka vähän huono hyppäämään, niin siihen vaikuttaa tosi paljon et 

se hyppää tosi hyvin, niin oma toiminta, mikä se nyt on... asenne! Niin niin, jos on silleen 

et ei tämä mee yli tästä ikikuunapäivänä, niin ei se varmasti hyppää! Sit ko se on silleen, 

tsemppaa sitä, niin sit se kyllä hyppää. (Sanni) 

Jokainen haastattelemani nuori oli käynyt kilpailuissa ja suhtautui kilpailemiseen 

muutenkin positiivisesti aikoen kilpailla myös tulevaisuudessa. Syitä kilpailemiseen oli 

muun muassa uusien taitojen oppiminen, oman kehittymisen näkeminen ja taitojen 

testaaminen, kilpailemisen hauskuus sekä omaksi iloksi kilpaileminen. Tytöt myös 

asettivat kilpailuihin tavoitteita, kuten puhtaan radan ratsastamisen tai parhaansa 

yrittämisen ja voittamisen. Roosa kertoi tavoittelevansa kilpailuissa kyllä voittoa, mutta 

pääasia on hänen mukaansa se, että ratsastaa niin hyvin kuin osaa. 

Esimerkiksi Iida korosti kilpailevansa vain omaksi ilokseen ilman sen suurempia paineita 

tai tavoitteita. Kilpaileminen tarjonnee nuorille siis hyvän alustan harjoitella erilaisia 

voittamiseen ja häviämiseen liittyviä tuntemuksia, kuten esimerkiksi Fundberg (2003, s. 

93) kuvasi jalkapalloharrastuksen tekevän. Harrastajat kokivat, että ratsastuskoulu 

kannustaa nuoria osallistumaan kilpailuihin. Kilpailutulosten vertailu toisten kanssa oli 

harvinaista, sillä haastateltavien mukaan omaa tulosta verrataan lähinnä omaan 

aikaisempaan menestykseen. Kuitenkin Julia myönsi, että tuloksia tulee vertailtua myös 

kavereiden kesken. 

Kiinnostavaa haastatteluissa oli, että aktiivisesta kilpailemisesta huolimatta ainoastaan yksi 

haastateltava kertoi haluavansa ostaa joskus tulevaisuudessa oman hevosen, minkä lisäksi 

hänen unelma-ammattinsa oli eläinlääkäri. Muut haastateltavat eivät olleet kiinnostuneita 

hevosten kanssa työskentelystä, vaan tahtoivat pitää ratsastuksen pelkkänä harrastuksena. 

Kuitenkin yhdellä haastatellulla oli aikaisemmin ollut hevonen, minkä lisäksi kaksi 

haastatelluista kävi säännöllisesti vuokraamassa yksityishevosta itsenäiseen ratsastukseen 

ratsastuskoulutuntien lisäksi, kuten aikaisemmin kävi ilmi. 

Raitasen (2007) tutkimuksen mukaan erityisesti ratsastusta harrastavilla tytöillä on havaittu 

erityistä pärjäämisen tavoittelua ja itsensä korostamisen elementtejä ratsastusharrastuksen 

lisäksi myös koulussa. Nuoret myös nimesivät useita tavoitteita itseään ja 

ratsastusharrastustaan varten. (Raitanen 2007, s. 60–61.) Haastattelemieni nuorten 

keskuudessa pärjäämisen tavoittelu ilmeni lähinnä ratsastustunteihin ja kilpailemiseen 
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liittyvissä tavoitteissa. Myös ratsastustunteihin liittyi halua saada hevonen kulkemaan 

hyvin ja tekemään sen, mitä ratsastaja pyytää.  

Tyttöjen kokemukset kilpailemisesta kertovat osittain maskuliinisista toimintamalleista, 

joita näiden kokemuksien mukaan talliympäristössä vallitsee. Kilpaileminen ja aktiivinen 

harjoittelu mielletään usein maskuliiniseksi käyttäytymismalliksi urheiluharrastusten 

fyysisyyden ja aggressiivisuuden lisäksi. Naissukupuolen kohdalla tällaiset ominaisuudet 

saatetaan usein nähdä jopa negatiivisina asioina, sillä ideaalisti myös urheilussa 

miesvartalo koetaan vahvempana ja naisvartalo heikompana. Näiden ajatusten myötä myös 

sukupuolistereotypiat elävät urheilussa voimakkaasti. (Fagrell 2000, s. 165.) Ratsastus 

lajina kuitenkin yhdistää sekä miehet että naiset samoihin sarjoihin, sillä 

ratsastuskilpailuissa menestyminen ei vaadi fyysistä voimaa, mikä on yleensä syy miesten 

ja naisten sarjojen erottamiselle. Haastateltavien kokemuksen mukaan kilpaileminen on 

luonnollinen osa harrastusta ja eikä siinä välttämättä merkittävintä ole menestyä, vaan 

haastaa itseään ja kilpailla omaksi ilokseen. Fargrellin (2000, s. 165) mukaan voimakas 

kilpailuvietti voidaan nähdä naisella jopa negatiivisena asiana. 

Tekemissäni haastatteluissa selvisi, että haastattelemani tytöt pitävät kilpailusta ja 

osallistuvat niihin mielellään, kuitenkin pääasiassa omaksi ilokseen ja omaa kehitystä 

seuratakseen. Näiden kokemusten perusteella ainakin tyttöjen edustamissa talliyhteisöissä 

kuitenkin pidetään arvossa tavoitteellisuuden arvoa ja sitä, että ratsastajat testaavat omia 

taitojaan myös ratsastustuntien ulkopuolella. 

 

Kuvio 6. Tavoitteellisuus nuorten kokemuksissa 
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6.1.3 Kokemukset turvallisuudesta  

Nuorten haastatteluissa korostuivat voimakkaasti erilaiset turvallisuuskäytänteet, joiden 

mukaan tallilla eri tilanteissa toimitaan. Käytänteet liittyivät ratsastamiseen, hevosten 

hoitamiseen, ihmisten pukeutumiseen ja erilaisiin sääntöihin. Myös Schwartzin listaamista 

kymmenestä perusarvosta yksi oli turvallisuus (Schwartz 2005, s. 217–218).  

Roosa ja Sanni korostavat sitä, että hevonen tulee aina sitoa kiinni hoitamisen ajaksi, tosin 

haastatteluissa käy ilmi, että kaikki eivät välttämättä noudata tätä sääntöä. Esimerkiksi Iida 

ja Julia kertovat, että eivät laita kaikkia hevosia kiinni, tosin Julia mainitsee laittavansa 

hoidettaessa kiinni ne hevoset, joiden hoitaminen häntä jännittää. Usein hevoset eivät 

kuitenkaan tarkoituksellisesti yritä vahingoittaa ihmistä esimerkiksi potkaisemalla tai 

puremalla, vaan pääasiassa ne lähinnä uhkailevat ja varoittavat erilaisilla päänheilautuksilla 

tai kuopimisella (Kaimio 2004, s. 25–26). Kiinnipitäminen on kuitenkin tärkeä 

turvallisuuskäytäntö hoidettaessa, sillä silloin hevonen ei pääse vahingossakaan 

uhkaamaan hoitajaansa, vaan hoitaminen on turvallisempaa. 

Sanni mainitsee myös muista hoitamiseen liittyvistä käytänteistä ja säännöistä, jotka ovat 

tärkeitä nimenomaan turvallisuuden kannalta: hevosta on tervehdittävä, kun sen karsinaan 

tullaan ja hoitajan on toimittava muutenkin rauhallisesti. Hevosen tervehtiminen on 

tärkeää, sillä jos hevonen ei huomaa ratsastajan tuloa, saattaa se esimerkiksi säikähtäessään 

vahingossa liikkua yllättävästi tai potkaista ihmistä. Roosa mainitsee, että esimerkiksi 

karsinoihin ei turvallisuuden vuoksi saa mennä ilman lupaa. Tällöin taataan myös hevosille 

rauha ja kunnioitetaan tallia hevosten kotina. Näiden käytänteiden noudattaminen ja 

tärkeänä pitäminen kertovat turvallisuuden olevan tärkeä arvo tallin jokapäiväisessa 

toiminnassa. 

Iidan kokemuksista käy ilmi se, että hoitajan olisi hyvä olla hieman vanhempi, jotta 

hevosen hoitaminen ja alkeiskurssilla taluttaminen sujuisivat turvallisesti, mitä myös tallin 

ratsastuksenopettaja on pohtinut: 

Tietysti niinku meän ratsastuksenopettajaki on puhunu, että ne tallitytöt ketkä siellä käy, 

niin ne on itekki niin pieniä, että (...) ei oikein uskaltais antaa niitten talutettavaksi niitä 

kaikkia hevosia, et vaikka ne on ihan osaavia, mut ne on vaan niin älyttömän pieniä ja ne 

hevoset, ne on kyl ihan rauhallisia, mutta sitten taas kuitenki mitä tahansa voi sattua. (Iida) 
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Vaikka hevoset tuntuvat siis turvallisilta, ovat ne kuitenkin eläimiä, joiden kanssa mitä 

tahansa voi tapahtua. Sen vuoksi turvallisuus on ratsastuskoulun toiminnassa korostetussa 

roolissa, mikä ilmenee myöhemmin myös haastatteluista erityisenä auktoriteetin ja 

sääntöjen kunnioittamisena. 

Kaikki neljä haastateltavaa kertoivat myös, minkälaisia varusteita ja vaatteita tallilla ja 

ratsastaessa on turvallista käyttää. Nuorten kokemuksen mukaan pukeutumisella ei muuten 

ole tallilla väliä, kunhan vaatteet ovat turvallisia ja tallille sopivia. Esimerkiksi Roosan 

mukaan tallilla tai erityisesti ratsastaessa ei saa olla päällä kahisevia takkeja tai 

kaulahuiveja, minkä lisäksi jalassa on oltava kumisaappaat tai muuten hyvät 

ratsastuskengät. Myös Sanni korosti, että tallilla ei saa olla röyhelöisiä tai roikkuvia 

vaatteita, jotka saattavat jäädä jostain kiinni. Sannin mukaan myös hiusten on oltava 

ratsastaessa kiinni. Turvallisuuden lisäksi vaatetuksessa on muistettava myös 

käytännöllisyys, sillä ensisijaisesti tallille ollaan Sannin mukaan tultu hoitamaan ja 

olemaan hevosten kanssa: ”No mää ite meen ainaki silleen, että mää pietän mielessä että 

mää hoian -- emmä voi täällä missään, tuota, kouluasussa, millä mää oon ollu koulussa, 

niin... jos mää laitan semmoset vähän ränttävaatteet.” 

Julian mukaan tallille ei voi laittaa pitkiä korvakoruja ja kengissä on oltava kanta. Myös 

housujen on sovittava ratsastustarkoitukseen. Pukeutumisesta Julia toteaa myös, että 

sopivaa on peruspukeutuminen. Tallille käyvät siis Julian kokemuksen mukaan 

käytännölliset ja ratsastukseensopivat vaatteet, mutta liian hienostikaan ei tarvitse tai saa 

pukeutua. Samoilla linjoilla on myös Iida, joka myös korostaa kannallisten kenkien ja 

pitkien housujen tärkeyttä ratsastaessa. Lisäksi jokainen haastateltava kertoo, että 

ratsastaessa on kypäräpakko, minkä lisäksi Roosan ja Sannin mukaan turvaliivin käyttö on 

suositeltavaa, mutta ei pakollista. Ojasen (2011) tutkimus tukee näitä kokemuksia, sillä 

hänen tutkimuksensa mukaan tallilla vältellään liian feminiinistä pukeutumista, ja tallille 

on pukeuduttava ”siististi huonosti”. Tallille pukeutuvan tytön vaatteiden tulee kertoa 

nimenomaan siitä, että hän on tullut paikalle tekemään töitä ja hoitamaan hevosia. 

Poikkeava pukeutuminen herättää negatiivista huomiota ja tietynlaista pukeutumista 

perustellaan käytännön syillä. (Ojanen 2011; s. 205–206, 208–210.) 

Haastatellut korostavat, että varsinaisia onnettomuuksia ratsastaessa tapahtuu harvemmin, 

vaikka selästä putoaminen ei hirveän harvinaista olekaan. Jokainen haastatelluista oli 

pudonnut useampaan otteeseen hevosen selästä. Heidän kokemuksiensa perusteella 
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putoamista ei tapahdu kovin usein, mutta tavallaan se kuitenkin on ratsastajille suhteellisen 

arkipäiväistä. Roosan kokemuksen mukaan jotkut hevoset saattavat esimerkiksi säikähtää 

helpommin kuin toiset, jolloin äkkiliikkeen seurauksena ratsastaja saattaa pudota selästä. 

Vaikka putoaminen saattaa säikäyttää, unohtuu se yleensä melko nopeasti ja tunti pääsee 

jatkumaan. 

Neljä kertaa mä oon pudonnu, mutta ei mittään... ei oo menny mikään paikka rikki tai 

silleen. (Julia) 

(...) mä oon tippunu kyllä monta kertaa tai kerran mä kaaduinki hevosella. Mutta... mutta ei 

siellä niinkö, onneks mitään vakavampaa ei tapahtunu tai näin... (Iida) 

Jokainen haastattelemani nuori kertoi putoamiseen kuitenkin suhtauduttavan tietyllä 

vakavuudella erityisesti ratsastuksenopettajan taholta, mutta erityisen tärkeää siinä on se, 

että ratsastajan on noustava selkään mahdollisimman pian putoamisen jälkeen, jos mitään 

vakavampaa ei ole sattunut. ”Sitten mennään takas selkään.” (Sanni) 

Joillakin talleilla on myös erilaisia käytänteitä helpottamassa putoamisen kokemusta. Yksi 

haastatelluista kertoi tallillaan olevan tapana, että pudonnut ratsastaja leipoo putoamisensa 

vuoksi ratsastuksenopettajalle kakun ja tuo sen tallille seuraavalla kerralla. Forsbergin 

mukaan putoamisen epädramatisointi tukee näkemystä periksiantamattomasta ja reippaasta 

ratsastajasta, onhan olemassa myös sanonta siitä, että hyvä ratsastaja putoaa vähintään sata 

kertaa (Forsberg 2007, s. 66–67).  

Putoamiseen liittyy Sannin kokemuksen mukaan tiettyjä rutiineja, joita noudatetaan aina 

kun joku tippuu selästä. Samanlaisia käytänteitä lienee myös muilla talleilla, sillä myös 

Julian ja Iidan kokemukset putoamiseen liittyvästä toiminnasta ovat samankaltaisia: 

No yleensä sillon, tai niinku lopetettaan se tekeminen, että jos on vaikka laukkaamassa ja 

tipahtaa, niin lopetettaan ja ootetaan että se toinen pääsee selkään ja -- niinku toiset voi 

jatkaa sitä hommaa ja sitten se joka tippu niin vähän rauhottuu ja sitten yrittää päästä siihen 

mukkaan taas. (Julia) 

(...) katotaan ettei mitään oo tapahtunu ja jos mitään ei oo tapahtunu, niin ratsastaja on 

kunnossa, niin heti vaan takasin selkään -- Että... kyllä siellä vakavasti siinä mielessä 

suhtaudutaan, että ollaan niinkö tosissaan huolissaan että mitään ei tapahtunu ja näin, ja 

varmistetaan se ratsastajalta monta kertaa ennen ku se laitetaan sinne selkään takasin (...) 

(Iida) 

Putoamisen arkipäiväisyys liittynee ymmärrykseen hevosen lajityypillisestä 

käyttäytymisestä ja siitä, että elävän olennon kanssa harrastaessa saattaa vahinkoja sattua. 

Hevonen on pakoeläin, joka aistii jatkuvasti muutoksia ympäristössään ja saattaa reagoida 
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uusiin ja vieraisiin ärsykkeisiin jännittymällä ja pakenemalla (Kaimio 2004, s. 84, 184–

185).  

 

Kuvio 7. Turvallisuus nuorten kokemuksissa 

 

6.2 Kokemukset ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tallilla 

Haastattelemillani nuorilla oli runsaasti kokemuksia myös toisten ihmisten kanssa 

toimimisesta sekä toisten ihmisten huomioimisesta talliympäristössä. Haastatteluista 

selvisi, että usein syy ratsastusharrastuksen aloittamiseen oli ystävien harrastaminen. 

Esimerkiksi Roosa mainitsi yhdeksi hevosharrastuksen hyödyksi sen, että tallilta saa paljon 

uusia ystäviä. Julian harrastus alkoi Sannin tavoin kavereiden vaikutteesta, sillä useat 

hänenkin ystävistään harrastivat ratsastusta. Puronahon (2014, s. 10) tutkimuksessa selvisi, 

että usein syy harrastuksen aloittamiseen on harrastuksen imago – minkälaisena harrastus 

nähdään nuoren ikätovereiden keskuudessa. Kaverisuhteilla on siis myös ainakin Sannin ja 

Julian kohdalla ollut merkitystä harrastuksen aloittamiseen. Muita syitä harrastuksen 

kiinnostavuuteen ovat hinta, kiinnostuksenkohteet, harrastuksen oletettu arvo ja laatu 

(Puronaho 2014; s. 8, 10). 

Suomen ratsastajainliiton tavoitteissa on luoda ratsastusharrastuksen arvomaailmasta 

sellainen, jossa kunnioitetaan sekä hevosia että ihmisiä (SRL 2015). Näin 

ratsastusharrastus toimisi siis ympäristönä, jossa ratsastuksenopettajat ohjaisivat lapsia ja 

nuoria ratsastukseen liittyvien taitojen lisäksi myös esimerkiksi sosiaalisten taitojen 

kehittämisessä ja näyttäisivät itse esimerkkiä kaikkien kävijöiden ystävällisestä ja 

tasapuolisesta kohtelusta. Toisaalta jo nyt haastatteluissa nuoret toivat esille sitä, miten 

aikuiset tallilla ovat nimenomaan esimerkin näyttäjiä ja kohtelevat kaikkia kävijöitä 

tasavertaisesti samalla tavalla. 
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Tässä luvussa käsittelen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä arvoja, joita nuorten 

haastatteluissa ilmeni. Luvussa 6.2.1 avaan ratsastuskouluyhteisön hierarkiaa sekä siihen 

liittyneitä kokemuksia tasa-arvoisuudesta tai epätasa-arvosta. Hierarkian käsitteeseen 

liittyy esimerkiksi se, kenellä ratsastuskoulussa on eniten valtaa tai ketä harrastajat 

kunnioittavat. Luvussa 6.2.2 erittelen ystävällisyyttä, toisten huomioimista ja 

yhteisöllisyyttä, jotka nuoret myös nostivat arvoina selkeästi esille omia kokemuksia 

kuvatessaan. Lopuksi luvussa 6.2.3 teen lyhyen katsauksen siihen, millainen ihminen 

tyttöjen haastattelujen mukaan ratsastuskouluyhteisössä pärjää. Tässä yhteydessä 

merkittävää oli erityisesti sisukkuuden merkitys hevosten sekä myös muiden ihmisten 

kanssa toimittaessa. 

6.2.1 Hierarkia ja tasa-arvoisuus 

Haastattelemani tytöt eivät tunnistaneet selkeää hierarkisuutta talliympäristössä, vaikka he 

kuitenkin kokivat, että talliyhteisössä korkeimmalla ovat parhaimmat ratsastajat sekä 

tallinomistajat. Varsinaista hierarkiaa ei muissa tapauksissa tunnistettu tai ainakaan tuotu 

haastatteluissa esille. Kuitenkin esimerkiksi Roosan mukaan kokeneita ja taitavia 

ratsastajia ihaillaan, minkä lisäksi hierarkiassa korkealla ovat hyvät hevosenkäsittelijät. 

Myös Sannin mukaan tallilla saattaa olla hierarkiaa, jonka huipulla ovat pitemmän aikaa 

tallilla käyneet sekä paremmat ratsastajat. Aloittelijat eivät saa ratsastaa kaikilla hevosilla, 

joten vaikeammilla hevosilla ratsastavia katsotaan ylöspäin. Julian mukaan hoitajaksi ei 

pääse kuka tahansa, vaan hoitajalta odotetaan taitojen lisäksi myös kokemusta, jotta hän 

osaa käsitellä ja taluttaa hevosia. Haastattelemieni tyttöjen kokemukset ovat samassa 

linjassa Forsbergin (2007) kanssa, sillä myös hänen saamiensa tulosten mukaan 

tallillakävijän sosiaalista asemaa nostaa osaaminen hevosten käsittelyssä sekä taitava 

ratsastaminen. Forsbergin tutkimuksessa selvisi, että korkein asema ratsastuskoulussa on 

parhaimmilla ratsastajilla, jotka hyvien hevosmiestaitojen kautta ovat oppineet 

käsittelemään vaikeampiakin hevosia. (Forsberg 2007, s. 62–63.) 

Tästä huolimatta kaikki haastateltavat korostivat sitä, että kaikkia tallillakäyviä kohdellaan 

tasa-arvoisesti eikä ketään syrjitä. Kiinnostavaa oli kuitenkin se, että tallin sääntöjen ei 

nähty olevan kaikille täysin samat, vaan niiden katsottiin koskevan erityisesti aloittelevia 

ratsastajia. Esimerkiksi säännön, jossa hevonen tulee hoitaa kiinnisidottuna, oli sellainen, 
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jonka lähes jokainen haastateltavista mainitsi, mutta kaikki eivät noudattaneet. Iida myös 

totesi sääntöjen olevan liukuvia ja sovellettavissa olevia.  

(...) nää säännöt taas sitten on vähän sellasia liukuvia, henkilökohtasia, että tietysti niitä 

noudattaa niinku... enemmän niinku pienemmille sitten niinkö, tälleen, että isommat tietysti 

jo tietää, että miten niinku... (Iida) 

Kyllä siellä vähän on semmosta, mutta ei se hirveen huomattavaa oo tai siis silleen... 

kaikkia kohellaan samalla tavalla mutta joilleki voi antaa niinku vaikka tehtävän, että 

lakase tuo lattia tai muuta semmosta. (Julia, hierarkiasta) 

Iidan mukaan tuntiratsastajien ja yksityisillä hevosilla ratsastavien ihmisten vertaaminen 

on hankalaa ja jopa mahdotonta, sillä heidän roolinsa on niin erilainen ja he toimivatkin 

usein eri ympäristöissä: ratsastavat eri aikaan ja eri paikoissa. Forsbergin (2007) 

haastattelemien tyttöjen kertomukset eroavat hieman Iidan kokemuksesta, sillä heidän 

mukaansa esimerkiksi yksityishevosen hoitaja on hierarkiassa korkeammalla kuin 

tuntihevosen hoitaja. Myös kilpaileminen tai valmennusryhmään kuuluminen lisää 

tallitytön asemaa tallin hierarkiassa. (Forsberg 2007, s. 68–69, 86.)  

Haastateltavat pohtivat myös varakkuuden näkymistä ratsastusharrastuksessa. Julian ja 

Sannin mukaan tallilla ei yleensä puhuta rahasta, mutta Roosa kuitenkin toi esille sen, että 

suurempi määrä rahaa tarkoittaa parempia harrastusmahdollisuuksia. Iidan kokemuksen 

mukaan varakkuus näkyy parempina mahdollisuuksina hankkia erilaisia varusteita, joiden 

hankinta saatetaan tosin kyseenalaistaa muun yhteisön toimesta: ”kun miettii miten 

hankintoja on ehkä vähän niinku kyseenalasii silleen että maksaa älyttömästi ja kuitenkaan 

se ei ehkä tarvi niitä niin paljoo kun mitä joku toinen vois tarvita.” Sanni kertoi 

ratsastustuntien kalliin hinnan asettavan esteitä harrastuksen aloittamiselle, sillä 

esimerkiksi hänen ystävänsä ei pysty aloittamaan ratsastusta tuntien korkeiden hintojen 

vuoksi. 

Haastattelemieni tyttöjen mukaan varakkuuteen ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota 

jokapäiväisessä oleskelussa tallilla. Varakkuus kuitenkin mahdollistaa ratsastuksen 

harrastamisen, mikä tekee käivjöistä eriarvoisia siten, että osalla on enemmän rahaa ja sitä 

kautta myös paremmat mahdollisuudet käydä tunneilla ja edetä harrastuksessaan, kuten 

myös Puronahon (2014, s. 16) tutkimuksessa kävi ilmi. Ratsastuksen kohdalla kannattaa 

huomioida kuitenkin ratsastusharrastuksen monipuolisuus siinä, että harrastajalla on 

mahdollistaa harrastaa haluamallaan tavalla ja näin ollen käydä halutessaan joko 

harvemmin tai useammin tunneilla tai valmennuksissa, mikä ei useissa muissa lajeissa 

välttämättä ole mahdollista (Puronaho 2014, s. 45). Kilpaileminen ja kehittyminen 
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edellyttävät usein kuitenkin useammin kuin kerran viikossa tapahtuvaa ratsastamista ja 

usein tunneilla käymisen lisäksi myös vuokrahevosta tai oman hevosen omistamista. 

Raha ja varakkuus vaikuttavat siis talliyhteisössä taustalla, sillä ne määrittävät sitä, kuka 

pystyy harrastamaan ja kuka ei. Rahalla saa ratsastustuntien lisäksi hankittua uusia 

varusteita, jotka asettavat tallillakävijät eriarvoiseen asiaan. Kuitenkin raha-asiat ovat 

haastateltavien kokemusten perusteella ääneenlausumattomia, joista ei puhuta. 

No eeei, kyllä siellä niinku... ei siellä tuu kukkaan, että ’minulla on satanen taskussa’, että 

ei siellä rahasta hirveesti puhuta... (Julia) 

Sukupuolten välinen tasa-arvo tai niiden eroavaisuudet eivät juuri tulleet haastattelujen 

perusteella esille, mutta jokainen haastateltavista mainitsi tallilla käyvän myös poikia. 

Tosin ilmeisesti vain ratsastamassa, ei aktiivisesti toimimassa mukana talliyhteisössä 

tyttöjen tavoin, esimerkiksi hoitamassa. Julia korosti, että poikia ei käy tallilla läheskään 

niin paljon kuin tyttöjä. Myös Iidan mukaan poikia käy jonkin verran lähinnä 

ratsastustunneilla. Vuorikosken (2014, s. 44–45, 55) mukaan poikien voi olla hankalaa 

poiketa maskuulinisesta valtakulttuurista, mikä voi vaikuttaa myös ratsastusharrastuksessa 

siihen, että ratsastamassa näkyy varsin vähän poikia tai miehiä. 

 

Kuvio 8. Tasa-arvoisuus tyttöjen kokemuksissa  

Tallilla vallitseva hierarkia tekee tallilla kävijöistä epätasa-arvoisia suhteessa toisiinsa, 

vaikka haastateltavani korostivatkin esimerkiksi tallin aikuisten kohtelevan kaikkia tasa-

arvoisesti sekä heidän itsensä kunnioittavan kaikkia tallillakävijöitä. Kuitenkin esimerkiksi 

kokemuksen merkitys tallin hierarkiassa on tyttöjen kokemuksien perusteella suuri. Ojasen 

(2011) mukaan hierarkia ratsastuskoululla nähdään tallityttöjen toimesta usein tasa-

arvoisena ja oikeudenmukaisena, mikä voi vaikuttaa ristiriitaiselta. Ojasen haastattelemat 



70  

 

  

tallitytöt näkivät, että kukin voi itse vaikuttaa omaan hierarkiassa etenemiseensä taitojensa 

kertymisen mukaan. (Ojanen 2011, s. 156–157.) 

Forsberg (2007, s. 98) huomasi tutkimuksessaan, että esimerkiksi aloittelijalla ei 

välttämättä ole lainkaan valtaa talliyhteisössä, mikä voi johtaa syrjimiseen. Myös Ojanen 

näki tutkimuksessaan, että tallitytöt kertoivat kaikkien tulevan toimeen kaikkien kanssa, 

mutta silti yhteisössä vallitsi selkeää hierarkkisuutta muun muassa iän perusteella (Ojanen 

2011, s. 158–159). Myös tätä tutkielmaa varten haastatellut tytöt kuvasivat omia 

kokemuksiaan samantyyppisesti siten, että he kertoivat kunnioittavansa kaikkia 

talliyhteisössä ja kaikkien tulevan toimeen keskenään. Silti kokemuksista kävi ilmi myös 

ikään ja kokemukseen hevosten kanssa liittyen erilaisia painotuksia esimerkiksi siinä, ketä 

kunnioitetaan ja ihaillaan ja ketkä hierarkiassa ovat huipulla.  

Ojasen (2011) mukaan vallankäyttö tallilla ei aina välttämättä ole suoraa tai näyttäydy 

erityisesti jotain tiettyä tyttöä syrjivänä. Se voi kuitenkin ilmetä hienovaraisesti esimerkiksi 

erilaisina tehtävinä, mitä toisille annetaan ja toisille ei, kuten myös Julia aineistossani 

mainitsi. Ikä myös usein korreloi taitojen suhteen, joten vanhempien tallilalkävijöiden 

katsotaan olevan nuorempia osaavampia. Ylempänä hierarkiassa olevat antavat alempana 

oleville neuvoja, jotka heidän tulee ottaa vastaan. (Ojanen 2011, s. 149–151.) Roosan, 

Sannin, Iidan ja Julian kokemuksissa neuvojen antaminen ja avun pyytäminen 

näyttäytyivät kuitenkin positiivisina asioina, ja esimerkiksi Iida erityisesti painotti, miten 

hyvä tallillakävijä on sellainen, joka uskaltaa pyytää apua. 

6.2.2 Ystävällisyys, toisten huomioiminen ja yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys on Ojasen (2011) mukaan tärkeää ratsastuskouluyhteisössä, koska hyvät 

ystävyyssuhteet ovat merkittävä osa tyttöjen toimintaa tallilla. Lisäksi tallilta saatujen 

ystävien kanssa voidaan viettää aikaa myös ratsastuskoulun ulkopuolella. Tytöt kokevat 

ystäväporukoissaan voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Ojanen 2011, s. 166–167.) 

Yhteisöllisyyden merkitys huomioon ottaen ratsastuskoulun toimintaa voi verrata myös 

joukkueurheiluun ja siihen, miten yhteishenki joukkueen sisällä on merkittävä osa toimivaa 

joukkuetta. Fundbergin mukaan yksilölajeissa yhteisöllisyys näkyy siten, että esimerkiksi 

kilpailuissa kilpaillaan oman seuran edustajana toisia seuroja vastaan. Yksilölajinkin 

harrastaja voi siis olla osana yhteisöä ja olla osana oman seuransa edustajistoa kilpailuissa. 

(Fundberg 2003, s. 132.) 



71 

 

 

 

Kuvio 9. Ystävällisyys ja toisten huomioiminen nuorten kokemuksissa 

Kaikki tämän tutkielman haastatellut korostivat tallinsa hyvää ilmapiiriä. Talliin on helppo 

tulla ja kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Julian mukaan tallilla käyvät ihmiset ovat 

ystävällisiä ja auttavat tarvittaessa. Roosa lisäksi sanoi, että myös hoitajan tehtävänä on 

auttaa pienempiä sekä muita kävijöitä, jos he tarvitsevat apua. Lähes poikkeuksetta tytöt 

korostivat sitä, että uudet kävijät otetaan hyvin vastaan ja heille ollaan ystävällisiä. Iida 

korosti tallin ilmapiirin olevan todella hyvä ja yhteisön pieni ja tiivis. Sanni kertoi myös 

itse käyvänsä usein kysymässä uusilta ihmisiltä, tarvitsevatko he apua ja auttavansa 

tarvittaessa. Myös Julia kertoi uusien vastaanottamisesta oman kokemuksensa kautta:  

Kyllä mulle kaikki ne oli tosi ystävällisiä mua kohtaan ja sitten opetti tosi hyviä neuvoja, 

jos mä tein jotain väärin niin sit ne neuvo niinku tavallaan uuelleen ja... (Julia) 

Saaduissa kertomuksissa tuli esille esimerkin näyttäminen myös tallissa työskentelevien 

aikuisten taholta. Tytöt korostivat aikuisten oikeudenmukaisuutta sekä sitä, miten aikuiset 

rauhallisuudellaan ja auttamisellaan näyttävät esimerkkiä nuoremmille. 

Kyllä ne... varsinki ne jotka käy siellä enemmän justiinsa, niin ne niinku tullee auttaan jos 

ei vaikka saa satulaa selkään ja sitten jos ne huomaa jonku pienen virheen taikka niinku 

jonku vaikka että satula on liian takana, niin ne voi sannoo että onksulla... tai ooksä varma 

et toi satula on oikeessa kohassa. Niinku auttaa. (Julia) 

Tyttöjen haastatteluissa ilmeni, että heidän mielestään hyvä tallillakävijä, hevosten hyvän 

kohtelun lisäksi, on toisille ystävällinen, tervehtii ja auttaa tarvittaessa. Julia kertoo 

kokeneensa, että tallillakäyminen on vaikuttanut myös käyttäytymiseen, ja hän tulee 

tallillakäymisen myötä paremmin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Haastatellut korostivat tallin hyvää ilmapiiriä, minkä myötä jokainen haastateltava myös 

kiisti nähneensä tallilla kiusaamista. Sannin mukaan tallilla on olemassa tärkeä sääntö, että 
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ketään ei kiusata. Myöskään Julia, Iida tai Roosa eivät ole itse nähneet tai kohdanneet 

kiusaamista. Sanni kuitenkin kertoi esimerkin, missä kiusaaminen oli johtanut 

porttikieltoon erään kävijän kohdalla. Kiusaamisella on siis Sannin kokemuksen mukaan 

ollut seurauksia, mikä tekee kiusaamisesta toimijan omassa talliympäristössä varsin 

epäedullista. 

Vaikka haastateltavat eivät olleet nähneet kiusaamista talliympäristössä, tunnistivat he 

kuitenkin tallilla esiintyvää kateutta. Roosan kokemuksen mukaan paremmille ratsastajille 

saatetaan olla kateellisia. Iida kertoi, että esimerkiksi uusien varusteiden ostaminen saattaa 

herättää kateutta muissa kävijöissä, jos nämä ovat haaveilleet samanlaisista. Myös hevosen 

ostaminen saattaa herättää kateutta. Juliankin mukaan tallilla saattaa esiintyä pieniä riitoja 

tai kateutta.  

Tietysti jotain pientä kärhämää on ollu kaveriporukan keskellä, tai silleen niinku keskenään 

toisten kanssa, tällasta perusriitaa ollu, mutta kiusaamista mä en oo koskaan nähny siellä 

(...) (Iida) 

Iida kokee kaveriporukan välisen pienen riitelyn luonnolliseksi asiaksi. Myös Julia 

korostaa, että riidoista huolimatta mitään vakavampaa ei ole tapahtunut, vaan tallin 

ilmapiiri tuntuu oikein hyvältä. Jos tallilla on joitain ei-pidettyjä henkilöitä, heitä pyritään 

kuitenkin kohtelemaan yhtä lailla ystävällisesti kuin kaikkia muitakin. Aapolan (1992) 

mukaan tyttöryhmissä tytöt pyrkivät tasa-arvoiseen suhteeseen ystäviensä kanssa 

irtautuakseen lapsuuden äiti-tytär –suhteesta, jossa suhteen toinen osapuoli on toista 

korkeammalla. Kuitenkin joissain tilanteissa myös tyttöjen välisissä porukoissa joku 

osapuolista on toista korkeammassa asemassa, jolloin tasa-arvoinen ystävyyssuhde ei 

toteudu. (Aapola 1992, s. 94–95.) Kuitenkin epätasa-arvoisuus voi myös kaveriporukoissa 

ilmetä koko yhteisön tavoin esimerkiksi siten, että osaavin ratsastaja on kaveriporukkansa 

johtaja. Puurosen (2000) mukaan erityisesti poikien poikasakeissa johtajan rooli on 

vanhimmalla ja sitä kautta urheilullisesti taitavimmalla pojalla. Tyttöjen kohdalla 

vastaavanlaista yhteyttä ei tosin siinä tutkimuksessa löydetty. (Puuronen 2000, s. 182.) 

Kaikki neljä nuorta kokivat siis oman tallinsa ilmapiirin hyväksi, jossa aloittelijoita ja 

uusia tulokkaita autetaan tarvittaessa ja kaikille ollaan ystävällisiä. Sannin mukaan ketään 

ei saa kiusata, minkä lisäksi Julia kertoi, että siitä huolimatta, että jostain ei pidetä, kaikille 

ollaan kuitenkin ystävällisiä. Iida nimesi muutamia tilanteita, joissa joitakin tallillakävijöitä 

tai heidän toimintaansa on kummeksuttu, sillä hän kertoi heidän joskus hämmästelleensä 

tallilla erään harrastajan tapaa ostaa kalliita varusteita, kuten luvussa 6.2.1 nostin esille. 
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Myös Ojasen haastattelemat tallitytöt korostivat tallin hyvää henkeä ja ystävällisyyttä, 

minkä lisäksi mahdollisten riitojen ei katsottu olevan erityisen vakavia. Ojasen 

haastattelemat tytöt myös säännönmukaisesti vaikenivat tallin sisäisistä konflikteista ja 

riitelyn katsottiin olevan lähinnä leikkimielistä. (Ojanen 2011, s. 160–161.) Arvona 

ystävällisyys on yksi Schwartzin kymmenestä perusarvosta, jossa se voidaan asettaa 

hyväntahtoisuuden, johon kuuluvat myös avuliaisuus ja uskollisuus, piiriin (Schwartz 

2005, s. 217–218). Hyväntahtoisuus määrittyi haastateltavieni kokemusten mukaan 

merkittävän asiana tallin toiminnassa, sillä se korostui ehkä eniten nuorten kertoessa 

heidän omasta suhtautumisestaan toisiin harrastajiin. 

Tähän tutkielmaan osallistuneiden nuorten kokemuksissa aikuiset tallilla näyttivät 

toiminnallaan ja käytöksellään esimerkiä kaikille ja kohtelivat kaikkia tallillakävijöitä 

samalla tavalla. Aittolan (1998, s. 180–181) mukaan harrastusyhteisöissä nuorten itsensä 

lisäksi merkittävä rooli onkin harrastusohjaajilla, jotka esimerkeillään näyttävät nuorille 

esimerkiksi sen, minkälaisia käyttäytymismalleja yhteisössä sallitaan.  

Ystävällisestä ilmapiiristä voi päätellä jotain myös haastateltavien kokemuksista talliensa 

yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys oli myös yksi merkittäviä asioista, mitä löytyi kaikkien 

haastateltavien kertomuksista. Turusen (1993) mukaan yhteisö odottaa jäseniltään samojen 

yhteisten sääntöjen noudattamista. Yhteiset ihanteet yhdistävät yhteisön jäseniä ja niiden 

ylläpitäminen on yksi yhteisöllisyyden toteutumisen ehto. (Turunen 1993, 78–80.) 

Talliyhteisöä yhdistävänä tekijänä merkittävimmillään ovat yhteiset säännöt, jotka ovat 

yleensä esillä tallin ilmoitustaululla tai seinällä. Säännöt määrittävät sitä, mitä tallilla saa ja 

mitä ei saa tehdä. Ne ohjeistavat kävijöitä toimimaan tietyllä tavalla esimerkiksi hevosta 

hoitaessa, ratsastaessa tai yleisesti tallilla käyttäytyessä. Haastateltavat nimesivät joitakin 

tiettyjä sääntöjä, joita tallilta löytyy: 

Ja ko talliin mennee, niin siellä ei saa huutaa eikä kiljua. Ja niille ei saa antaa mitään 

makupaloja ja tämmösiä... (Roosa) 

No, se opettajan kuunteleminen on varmaan aika tärkee [naurahtaa] ja sitten niinku ne 

perusturvavälit ja muut tämmöset. (Julia) 

No ainaki nää perus, just että hevonen pidetään kiinni karsinassa kun sitä hoidetaan jaaa 

toisten hevosia ei saa ruokkia ilman lupaa millään makupaloilla tai yhtään millään 

muullakaan. Ja että niitä ei mennä koskettelemaan tai niitä hev... toisten hevosten karsinaan 

ei mennä myöskään ilman lupaa. (Iida) 

(...) ei saa juosta eikä huutaa ja sitten ei saa mennä karsinoihin tai tarhoihin ilman lupaa. 

(Sanni) 
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Säännöt siis koskevat erityisesti hevosten hoitamista, mutta muistuttavat kävijöitä myös 

siitä, että talli on hevosten koti ja siellä ei esimerkiksi saa juosta tai huutaa. Julia ja Roosa 

toteavat kuitenkin, että pienillä lapsilla saattaa usein esiintyä piittaamattomuutta 

säännöistä, ja he saattavat usein juosta tai huutaa tallissa säännöistä huolimatta. Tätä 

kuitenkin esimerkiksi Roosa perustelee sillä, että pienemmät eivät välttämättä vielä 

ymmärrä noudattaa sääntöjä. Muuten esimerkiksi Sanni ei muista tilanteita, jolloin sääntöjä 

ei ole noudatettu eli hänen kokemuksensa mukaan sääntöihin suhtaudutaan vakavasti. 

Julian mukaan sääntöjen rikkomisesta huomautetaan. Yhteisön yhteisillä arvoilla ja 

ihanteilla, esimerkiksi säännöillä, on usein hyvät perusteet ylläpitää tiettyjä sääntöjä, sillä 

yhteisö ei toimisi yhtä hyvin ilman sääntöjen ja yhteisten arvojen noudattamista. Yhteinen 

toimintakulttuuri osallistaa jäseniään omaksumaan kulttuurissa vallalla olevia arvoja. 

(Turunen 1993, s. 78–80; Inglehart 1997, s. 15.) Ratsastuskouluyhteisökään ei toimisi 

samalla tavalla, jos yhteisiä sääntöjä ei olisi ja niiden noudattamisesta ei pidettäisi kiinni. 

Sääntöjen rikkominen voi vaikuttaa esimerkiksi harrastuksen turvallisuuteen. 

Sääntöjen lisäksi merkittävä auktoriteetti tallilla on ratsastuksenopettaja, jota täytyy 

kuunnella esimerkiksi ratsastustunneilla. Roosan ja Sannin mukaan ratsastuksenopettaja 

päättää hevoset, joilla oppilaat ratsastavat tunneilla. Roosa kertoi myös, että 

ratsastuksenopettaja saattaa päättää myös hoitajat hevosille eli hän tietää sen, kuka osaa 

hoitaa ja kuka ei. Iidan mukaan tallin hierarkiassa ylimpänä ovat tallinomistajat eli he ovat 

tallin suurin auktoriteetti siksi, koska heillä on valtaa. 

Haastateltujen kokemuksissa yhteisöllisyydestä kertoivat myös kilpailemiseen liittyvät 

rutiinit. Jokaisen haastatellun mukaan kilpailuissa tärkeää on talkoohenki eli kilpailujen 

järjestämiseen osallistuu usein koko yhteisö. Roosan, Sannin ja Julian mukaan kaikkien 

kilpailuun osallistuvien odotetaan tekevän myös toimihenkilötehtäviä ja osallistuvan 

kilpailujen järjestämiseen. Nuorilla oli monenlaisia kokemuksia erilaisista 

toimihenkilötehtävistä, he olivat olleet muun muassa tarkistamassa kuolaimia, nostamassa 

puomeja, portinaukaisijana, kanttiinissa myyjänä tai liputtamassa. 

Tytöt kokivat talkootehtävät luonnollisena osana kilpailemista eikä niitä koettu vaikeiksi 

tai liian suuriksi asioiksi hoitaa. Toimihenkilötehtävät nähtiin tarpeellisina ja niitä 

perusteltiin muun muassa sillä, että seura saisi työntekijöitä ja kisat saataisiin järjestettyä. 

(...) pittäähän täällä saada ne kisat järjestettyä (Roosa)  
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Mun mielestä se on ihan hyvä, että seuraki saa tavallaan työntekijöitä ja se on mun mielestä 

ihan ok. Sei oo niin iso homma tehä.. pieni talkootyö. (Julia) 

(...) varmaan siks että me saahaan jottain luottamustehtäviä ja -- Mut sittenkö niitä 

toimihenkilötehtäviä annetaan, niin kaikki on ihan ilosesti, että ei kukaan tuu valittaan, että 

kaikki suhtautuu mukavasti siihen, että... (Sanni) 

Sanni kertoi, että myös hänen äitinsä tekee usein talkootyötä ratsastuskoululla kilpailujen 

yhteydessä. Myös Julia ja Iida kertoivat, että heidän äitinsä harrastavat ratsastusta. Myös 

Roosan äiti on harrastanut ratsastusta. Ratsastus on siis näissä tapauksissa yhdistänyt 

vanhempia ja lapsia, ja usein äiti saattaa aloittaa ratsastamisen lapsen harrastuksen 

aloittamisen myötä tai toisinpäin. 

6.2.3 Sisukas harrastaja – kokemukset siitä, kuka tallilla pärjää 

Nuorten kokemukset ratsastusharrastuksesta toivat esille kiinnostavia asioita siitä, kuka 

tallilla pärjää ja mitä taitoja ratsastusharrastus varsinaisten hevosmiestaitojen lisäksi 

opettaa. Näihin kysymyksiin vastaavat eri tavoin myös aikaisemmat osiot tässä luvussa 

kuusi, minkä lisäksi kuitenkin kysyin asiaa tytöiltä myös erillisenä kysymyksenä. 

Varmaan luonteenpiirteist sellanen niinku, hevosten kans pärjää, niinku tallilla toimii, niin 

sellanen itsevarma ihminen, justiin niinkö että ei arkaile sitä, mitä tekee, ainakaan liikaa, ja 

sit sellanen niinkö että... niinku ehkä sellanen rohkeempi... rohkea! Että uskaltaa käskeä 

sitä hevosta jos tarvittee. (Iida) 

Iidan mukaan tallilla pärjää rohkea ja itsevarma ihminen, joka uskaltaa tarvittaessa käskeä 

hevosta. Myös aikaisemmissa luvuissa tuli esille se, miten hevosten kanssa on tarvittaessa 

oltava rohkea ja määrätietoinen. Iida ei kuitenkaan osannut eritellä mitään erityisiä taitoja 

tai hyötyjä, joita hän ratsastusharrastuksen avulla voisi saada. Julia sen sijaan uskoo 

ratsastusharrastuksen vaikuttavan hevosmiestaitojen kertymisen lisäksi myös ihmisen 

omaan käyttäytymiseen. Hän myös kertoo itse kehittyneensä hevosmiestaitojen lisäksi 

ihmisten kanssa toimimisessa: ”No ratsastuksessa [naurahtaa] ja öö, eläimien kanssa 

niinku toimimisessa ja niinku ihmistenki kanssa, et niinku mä tuun enemmän toimeen 

erilaisten ihmisten kans.” 

Roosa kertoo kavereiden saamisen yhtenä tallilta käteen jäävänä asiana. Kysyttäessä, mitä 

hän itse on saanut tallilla käymisestä, Roosa kertoi oppineensa hevostenkäsittelytaitojen 

lisäksi hevosilta myös vastuuntuntoa: ”-- sehän tietenki sillon ko mä tulin, niin en mä 

tienny paljon mitään hevosista, että... kyllä ne hevosenkäsittelytaidot on kasvanu -- 
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vastuuntuntoa ainaki.” Lisäksi Roosa korostaa Iidan tavoin, että tallilla pärjää erityisesti 

rohkea ihminen. 

Sannin mielestä tallilla ja hevosten kanssa pärjää ennen kaikkea määrätietoinen ihminen, 

joka asenteellaan saa hevosen toimimaan. Hän kokee oppineensa tallilla erityisesti 

hevosenkäsittelyyn liittyviä taitoja. Sannin mukaan tallilla pärjäävät ihmiset, jotka ennen 

kaikkea näyttävät pienemmille esimerkkiä ja toimivat muutenkin rauhallisesti: ”-- no just 

ne rauhalliset ja... mukavat ja sitte näyttää esimerkkiä pienemmille.” 

Ojasen (2011) mukaan tallilla pärjäävät reippaat, rohkeat ja itsevarmat tytöt. Pelkääminen 

ja itkeminen eivät kuulu harrastusympäristöön, vaan reippaus takaa tallitytön pärjäämisen 

yhteisössä. Rohkeus ilmenee sekä siinä, että nuoret eivät pelkää hevosia että siinä, miten 

esimerkiksi ratsastuksenopettajan tiukkaa otetta ei saa säikähtää, vaan on yritettävä 

uudestaan ja sinnikkäämmin. (Ojanen 2011, s. 199.) 

Haastatteluista kävi ilmi myös se, miten hevonen toiminnallaan ylläpitää erilaisia arvoja. 

Haastateltavat olivat kokeneet pystyvänsä itse suurelta osin vaikuttamaan hevosen 

toimintaan ja ratsastustunnin onnistumiseen. Onnistuneen tunnin edellytyksenä on siis 

ratsastajan päättäväisyys ja oman asenteen merkitys, sillä hevonen ei anna ratsastajalleen 

mitään ilmaiseksi. Tämä korostuu erityisesti niin sanotuilla itsepäisillä ja haastavilla 

hevosilla, jollaisista myös kaikki haastattelemani nuoret pitivät. Sanni kertoi, että hevonen 

uskoo paremmin päättäväistä ratsastajaa, joka asenteellaan vaikuttaa esimerkiksi esteen 

ylityksen onnistumiseen. Roosan mukaan hevonen edellyttää ihmiseltä rohkeutta, jotta 

hoitaja uskaltaa olla hevosen luona.  

Vaikka haastelluilla ei ollut hirveästi kokemuksia aggressiivisesti käyttäytyvistä hevosista, 

saattaa hevosen hoitaminen kuitenkin olla jännittävää ja pelottavaakin. Julia ja Sanni 

kertoivat jännitykseen auttavan muun muassa hevosen hoitamisen kiinnisidottuna tai 

hevoselle puhumisen varustamisen aikana. Sen lisäksi, että ihminen tulkitsee hevosen 

välittämiä viestejä, myös hevonen aistii ihmisen tunnetiloja. 

Joittenki hevosten kanssa... ne on niin rauhallisia ja semmosia, että niitä ei oo pakko pitää 

kiinni, mutta jotku hevoset vähän niinku itteäki jännittää ja sitten jännittää sitä hevostaki, 

niin sen takia mä piän aina joitaki hevosia kiinni. – että niinkö laitetaan tämä satula selkään 

ja sitten että jos se alkaa siinä jottain tyhmyyksiä, vaikka jalkoja heilutteleen, niin sanoo 

että ’hei nyt loppu’ ja niin niinku. (Julia) 

Ja tietenkiko hevonen aistii pelon... niin sitten sitä iteäkki alkaa ehkä vähän pelottaa. 
(Sanni) 
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Nuorten kokemuksissa näkyi selvästi sisukkuuden ja rohkeuden merkitys 

ratsastusharrastuksessa. Sisukas ratsastaja ei Iidan ja Sannin mukaan anna periksi, vaan 

yrittää kaikkensa, jotta ratsastustunti onnistuisi.  Sisukas ratsastaja nousee takaisin selkään 

tippumisestaan huolimatta tai saa hevosen kulkemaan haluamallaan tavalla. Esimerkiksi 

Sanni kertoi ratsastajan oman asenteen ja päättäväisyyden vaikuttavan suuresti siihen, 

miten hevonen ratsastustunnilla menee:  

Niin niin, jos on silleen et ei tämä mee yli tästä ikikuunapäivänä, niin ei se varmasti 

hyppää! Sit ko se on silleen, tsemppaa sitä, niin sit se kyllä hyppää. (Sanni) 

Ja kun mä koko ajan vaan olin sitä mieltä, että nyt mä teen näin ja näin, että niinkö että mä 

en niinku lipsu yhtään kun monesti sitte kun menee itsenäisesti niin helposti lipsuu niistä 

jutuista, että kyllä sitten ko päätti että nyt nyt mä teen näin, niin sitten se onnistuki. (Iida) 

Nuorten harrastajien sisukkuus näkyy myös ratsastusharrastuksen ja koulun välisessä 

suhteessa. Vanhemmat haastateltavani Iida ja Julia kertoivat negatiivisia kokemuksia 

liittyen ratsastuksen ja koulun yhdistämiseen. He olivat kummatkin kokeneet koulussa 

poikien taholta kiusaamista harrastuksestaan. Julian mukaan pojat eivät pidä ratsastuksesta, 

mutta siihen ei kiinnitetä huomiota: ”No pojathan siitä ei hirveesti tykkää, mutta ei se 

hirveesti liikuta [naurahtaa].” Julia ystävineen pyrkii siis olemaan välittämättä irvailusta, 

jota pojat viljelevät hänen harrastukseensa liittyen. Julia ei kuitenkaan tarkemmin eritellyt, 

miten se, että pojat eivät pidä ratsastuksesta, näkyy käytännössä. 

Iida eritteli omia kokemuksiaan hieman tarkemmin. Hän kertoi kokeneensa kiusaamista 

ratsastukseen liittyen erityisesti ala-asteella, mutta yläasteelle siirryttäessä kiusaaminenkin 

oli vähentynyt ja lukiossa sitä ei ole esiintynyt enää ollenkaan. Vaikka koulussa on ollut 

paljon muitakin hevosharrastajia, oli myös paljon niitä, jotka vitsailivat ratsastuksesta. 

(...) että kyllä kyllä siellä on aika niinkö paljon niinku kavereitaki hevosharrastajia 

koulukaverit, mutta silti niitä on niit myös ketä vähä siitä jotain vitsiä heittää tai on 

heittäny. (...) Ja ala-asteella enemmän ihmiset kommentoi sitä ja tietysti pojat oli aina 

silleen, et ”meetwurstia” huus niistä hevosista ja tällasta  ärsytystä, mutta... ja yläasteella 

jonku verran oli kans vähän sitä seiskaluokalla ehkä mutta... ei sitte enää nytten. (Iida) 

Julia kertoi aiemmin selviytymiskeinokseen sen, että hän ei välitä poikien suhtautumisesta, 

minkä myls Iida kertoi olevan yksi hänen käyttämistään strategioista. Kuitenkin ala-

asteella hän on myös asettunut puolustamaan harrastustaan ja vastaamaan kiusaajien 

kuittailuun samalla mitalla: 

Ala-asteella mä ja kaverit, heppakaverit, oltiin jo vähän niinku aika silleen negatiivisesti ja 

väitettiin vastaan ja lähettiin siihen tavallaan niinku mukaan mutta silleen niinku 
vastustamaan sitä asiaa -- mutta sit yläasteella taas kun samanlaista vitsiä tuli 

seiskaluokalla ja myöhemmin sitten ihan niinku suoraan vittuilua siitä asiasta, niin sitten 
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vaan niinku anto mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin se loppu sitten aika 

äkkiä, ettei kukaan enää jaksanu siitä mitään sanoa ja tosiaan myöhemmin nii ei oo sitten 

ollukaan mitään. (Iida) 

Ojasen (2011) mukaan ratsastuksen huono maine poikien silmissä saattaa olla yhteydessä 

siihen, että ratsastusharrastuksen parissa ei juurikaan liiku poikia. Ratsastusharrastuksella 

on feminiininen leima, minkä vuoksi lajin parissa olevat pojat rikkoisivat perinteisiä 

maskuliinisia normeja ja odotuksia, mikäli päättäväisivät tulla mukaan talliyhteisöön. 

Myös Ojasen haastattelemat tallitytöt olivat kokeneet kiusaamista poikien taholta 

ratsastusharrastukseensa liittyen. Tytöille tärkeän toiminnan mitätöinti ja arvottomaksi 

leimaaminen voidaan yhdistää heteronormatiivisuuden pönkittämiseen. (Ojanen 2011, s. 

236, 244–249.) Kuitenkin haastattelemani tytöt kertoivat, että tallilla liikkuu myös joitakin 

poikia harrastamassa, joten pojat eivät aivan tavaton näky tallilla heidän kokemuksensa 

mukaan ole. 

Koulun ja ratsastusharrastuksen suhde ei siis nuorten kokemusten mukaan ole välttämättä 

ollut kovin yksinkertainen, vaikka haastattelemieni tyttöjen harrastamisen määrä ei 

varsinaista koulunkäyntiä olekaan häirinnyt. Iida ja Julia kertoivat kokeneensa myös 

varsinaista kiusaamista harrastukseen liittyen, mitä nuoremmat haastatellut Roosa ja Sanni 

eivät maininneet. Tässä tapauksessa Iida ja Julia eivät siis välittäneet harrastuksen poikien 

keskuudessa vallitsevasta huonosta imagosta (Puronaho 2014, s. 10), vaan halusivat jatkaa 

harrastustaan kiusaamisesta välittämättä. 

 

Kuvio 10. Sisukkuus nuorten kokemuksissa  

Sisukkuus ilmeni nuorten kokemuksissa pääasiassa erilaisessa hevosten kanssa 

toimimisessa, kuten pyrkimyksessä saada hevonen liikkumaan oikein ja ratsastus sujumaan 

ratsastajan haluamalla tavalla. Samoin sisukkuus näkyi myös hevosen päättäväisessä 
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kävittelyssä ja hoitamisessa. Putoamisen jälkeen takaisin selkään nouseminen oli myös 

tulkintani mukaan sisukkuutta. Näiden kokemusten lisäksi sisukkuus näkyi Iidan ja Julian 

kokemuksissa siitä, miten pojat kiusasivat heitä koulussa ratsastusharrastuksen vuoksi. 

Tytöt eivät huomioineet kiusaajia, mikä ainakin Iidan kohdalla johti siihen, että 

kiusaaminen loppui kokonaan.  

Myös Forsberg (2007) on tutkimuksessaan huomannut ratsastusharrastuksen vuoksi 

esiintyvää koulussa kiusaamista. Hänen mukaansa tytöt ovat kokeneet olonsa iloisemmaksi 

ja turvallisemmaksi tallilla kuin koulussa, minkä vuoksi he myös ovat ylpeitä talli-

identiteetistään. (Forsberg 2007, s. 110–111.) Myös tähän tutkielmaan haastatellut tytöt 

pitivät sisukkaasti kiinni harrastuksestaan eivätkä välittäneet kiusaajista. 
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7 Pohdinta 

Tutkielmassani selvitin neljän ratsastusta harrastavan nuoren kokemuksia siitä, minkälaisia 

arvoja ratsastuskouluyhteisön käytänteistä löytyy ja minkälaiset toimintatavat näitä arvoja 

ylläpitävät. Tätä kautta merkittäväksi tutkimusaiheeksi nousi ratsastuskoulun rooli 

informaalina oppimisympäristönä ja kasvupaikkana nuorelle. Vaikka liikunnan rooli 

nuorten elämässä on pienentynyt ja sosiaalisen median mahdollistama viestintä kasvanut, 

yhteisöllisyys ja ystävien kanssa ajanviettäminen ovat edelleen tärkeitä asioita nuorille, ja 

näitä asioita omaksutaan myös erilaisten harrastusten parissa. 

Haastattelemieni nuorten kokemukset ratsastuskoulusta olivat suhteellisen samankaltaisia, 

vaikka harrastajat eivät käyneet samalla ratsastuskoululla. Myös heidän ikänsä ja 

harrastustaustansa vaihteli. Kuitenkin jokaiselle oli selvää, minkälaisia käytänteitä 

ratsastuskoululla tuli noudattaa ja miten toimitaan hevosten kanssa eri tilanteissa. Vaikka 

hevoset ovatkin ratsastuskoululla pääasiassa merkittävin syy aloittaa harrastus, kertoivat 

haastatellut myös kokemuksia siitä, miten yhteisöllisyys ja ystävien seura olivat myös 

merkittäviä asioita tallilla. Vielä voimakkaammin tämä korostui Ojasen (2011, 167) 

tutkimuksessa – Ojasen haastattelemat tytöt korostivat, että ystäväryhmä oli tärkeä syy 

käydä tallilla eikä esimerkiksi ollut varmaa, olisiko kiinnostus tallillakäymiseen säilynyt 

yhtä vahvana ilman tuttuja kävijöitä.  

Tässä yhteydessä lienee syytä ottaa huomioon, että teoriana paljon käyttämästäni Ojasen 

tutkimuksesta on jo lähemmäs kymmenen vuotta aikaa – haastattelut on tehty vuosina 

2004-2005 – jolloin yhteydenpito ystäviin ei välttämättä ole ollut niin helppoa kuin 

tänäpäivänä. Tämä lisää tallin merkitystä kaveriporukan yhteenkokoajana ja paikkana, 

jossa kaikki vaihtaa kuulumisia keskenään. Tallin ja muidenkin harrastusporukoiden 

vetovoimaan voi tänäpäivänä olla vaikuttanut jonkin verran sosiaalisen median 

kasvaminen, mikä on helpottanut myös yhteydenpitoa ystävien kanssa ilman, että 

kaverukset tapaavat toisiaan kasvokkain. 

Tutkielmassani olleista haastatteluista pystyi vetämään johtopäätöksen siitä, että näiden 

ratsastusta harrastavien tyttöjen kokemuksissa ratsastuskouluyhteisöstä löytyy erilaisia 

arvoja, ja yhteisönä ratsastuskoulu mahdollistaa informaalin oppimisen. Informaali 

oppiminen näkyy näiden erilaisten arvojen omaksumisessa ja siinä, miten nuoret ovat 

ottaneet arvoja mukaan omaan ajatusmaailmaansa. 
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Nuoret ovat myös pohtineet ratsastuskoulun toimintatapoja ja verranneet niitä omiin 

kokemuksiinsa. He pystyivät perustelemaan, miksi jotkut toimintatavat vaikuttavat 

yhteisössä tietynlaisina sekä kyseenalaistamaan omalla kohdallaan joidenkin 

tarpeellisuuden. Haastatellut nuoret siis eivät vain passiivisesti vastaanottaneet arvoja, vaan 

prosessoivat niitä jatkuvasti. Raitasen (2001, s. 195) nuoruuden kehitystehtävissä onkin 

mainittu ajattelutapojen kehittyminen, oman maailmankuvan rakentaminen sekä 

sosiaalisesti hyväksyttyjen käyttäytymismallien oppiminen. Ratsastuskouluyhteisön 

käytänteiden ja arvojen pohtiminen viittaavat osaltaan myös näiden tavoitteiden 

toteutumiseen. 

Haastattelemani tytöt toivat esille useita toimintatapoja, joista löytyi erilaisia arvoja, jotka 

muodostivat tallin toimintaa ohjaavia normeja. Tallillakäyvät ihmiset noudattavat näitä 

normeja kenties huomaamattaankin, jolloin tallin käytänteet ovat piirtyneet selkeästi osaksi 

heidän toimintatapojaan. (Ojanen 2011, 182–184.) Merkittävin arvo, joka haastattelemieni 

nuorten kokemuksista löytyi, oli hevosen kunnioittaminen eli hevosmiestaidot. Hyviin 

hevosmiestaitoihin liittyi myös turvallisuuden arvo, mikä korostui erityisesti 

ratsastustunneilla ja hevosen hoitamiseen liittyvissä käytänteissä. Hevosen ylläpitämistä 

arvoista tytöt nostivat esille muun muassa rohkeuden ja sisukkuuden – periksiantamaton ja 

hevosta pelkäämätön tyttö pärjää myös hevosten kanssa. Ahkeruus oli yksi hoitajan 

tärkeimpiä ominaisuuksia eikä tallilla tehtäviä töitä nähty negatiivisina tai palkkaa 

vaativina asioina. Esimerkiksi Eliasson (2009, s. 72–73) totesi harrastusyhteisöjen 

opettavan voittamisen ja häviämisen sekä yrittämisen kulttuuria. Myös tässä tutkielmassa 

haastatellut nuoret korostivat sisukkuuden merkitystä ja sitä, että tärkeintä on reippauden ja 

sisukkuuden avulla saavutettu onnistuminen. Myös hevonen omalla toiminnallaan 

edesauttoi nuorten harrastajien sisukkuutta ja rohkeutta niitä käsiteltäessä. 

Olen liittänyt hevosmiestaidot tässä tutkimuksessa yhdeksi arvoista, vaikka erilaisia taitoja 

ei välttämättä yleisesti määritellä arvoiksi. Näin kuitenkin hevosmiestaidot tässä 

yhteydessä merkittävänä osana talliyhteisöä, sillä niiden kerryttäminen määritti harrastajan 

asemaa koko yhteisössä. Hevosen hyvä kohtelu määritti kaikkea tallin toimintaa ja 

onnistuneen hevosenkäsittelyn myötä tallitytöllä oli mahdollista esimerkiksi nousta 

hierarkiassa, ansaita toisten kunnioitus tai saada onnistumisen kokemuksia omien 

tavoitteidensa toteutumisessa. Tallille hakeudutaan hoitamaan hevosia ja niiltä opitut taidot 

olivat tyttöjen kokemuksen ja aikaisemman tutkimuksen mukaan ratsastuskouluyhteisön 

keskeisimmässä asemassa. Myös Suomen Ratsastajainliitto kuvaa omissa toiminnan 
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lähtökohdissaan kaiken taustalla olevan hevosen kunnioittamisen (SRL 2015). Näiden 

nökökulmien vuoksi perustelen siis hevosmiestaitojen olevan yksi tässä yhteisössä 

ilmenevistä arvoista, joka ohjaa koko yhteisön toimintaa ja johon muut arvot, kuten 

tavoitteellisuus ja kärsivällisyys, tähtäävät. Tavoitteellisuus esimerkiksi ratsastustunneilla 

onnistumisena tähtää hevosenkäsittelytaitojen oppimiseen ja kehittymiseen parempana 

ratsastajana. Kokemuksen karttuminen sen sijaan antaa muun muassa Ojasen (2011, s. 

137–138) mukaan harrastajalle enemmän valtaa yhteisössään ja nostaa tämän asemaa tallin 

hierarkiassa. 

Hevosen kanssa toimimisen lisäksi merkittävässä roolissa tallilla käymisessä olivat 

sosiaaliset suhteet toisten ihmisten kanssa. Niihin liittyi monenlaisia käytänteitä, joita 

pääsääntöisesti jokaisen haastateltavan tallilla noudatettiin. Uusia tulijoita tervehdittiin ja 

heitä autettiin tarvittaessa, minkä lisäksi haastateltavat korostivat ystävällisyyden 

merkitystä. Ystävällisyys ja toisten kunnioittaminen oli haastateltavien kokemuksissa 

merkittävässä osassa, joten sen merkitys tallin yhtenä arvona oli selkeä. Kuitenkin tallilla 

vallitsi myös jonkinlaista hierarkiaa, mikä muodostui siitä, keitä yhteisössä kunnioitettiin 

eniten. Tyttöjen kokemuksissa korostui kuitenkin kaikkien kunnioittaminen, vaikka he 

toisaalta myös toivat esille esimerkiksi hyvien ratsastustaitojen vaikutuksen siinä, ketä 

tallilla kunnioitetaan. Myös esimerkiksi Forsbergin (2007) ja Ojasen (2011) tutkimuksissa 

esille nousi ratsastustaitojen merkitys tallin hierarkiassa. 

Arvojen lisäksi olin kiinnostunut löytämään haastattelujen kautta ratsastuskouluyhteisöstä 

myös erilaisia paheita. Airaksisen (1999, s. 28) mukaan paheita ovat esimerkiksi ahneus, 

kateus ja julmuus, jotka ovat osa yksilön persoonallisuutta ja vaikuttavat ilmetessään koko 

yhteisön toimintaan. Kuitenkaan en haastattelujen pohjalta juurikaan saanut kerättyä 

varsinaisia paheita käsitteleviä kokemuksia, vaikkakin tyttöjen tarinoista löytyi myös 

kateutta käsitteleviä kokemuksia. Tämä on kuitenkin jokaisessa tyttöporukassa suhteellisen 

normaalia, mistä ovat saamaa mieltä myös Ojasen (2011, s. 160) haastattelemat tytöt, eikä 

siihen tämän tutkielman yhteydessä ollut tarpeellista kiinnittää enempää huomiota.  

Kuitenkin esimerkiksi Ojanen (2011) on löytänyt enemmänkin negatiivisia ilmiöitä 

esimerkiksi hierarkkisuudesta ratsastuskouluyhteisöön liittyen, joita olisi ollut 

mielenkiintoista tutkia enemmän myös omassa tutkielmassani. Kuitenkin voi olla, että 

ratsastusharrastuksen rakenne on osittain muuttunut, eikä kaikilla ratsastuskouluilla 

välttämättä ole erityisesti hoitajajärjestelmän kautta ilmenevää hierarkkisuutta. Onhan 
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myös ratsastusharrastuksen olemus muuttunut voimakkaasti vuosien myötä, mikä 

tarkoittaa hoitajatoiminnan kannalta sitä, että halukkaita hoitajia ei enää löydy niin kuin 

ennen eikä hoitohevosen omistaminen ole vastaavanlainen statussymboli kuin omina 

harrastusaikoinani. Tämänkaltaisia ajatuksia tuli ilmi myös haastattelemaltani Iidalta. 

Täytyy ottaa huomioon myös se, että haastatteluotokseni oli varsin suppea, jotta pystyisin 

sen perusteella kuitenkaan tekemään minkäänlaisia oletuksia talliyhteisön muutoksista, 

vaan ainoastaan pysymään haastattelemieni nuorten omissa kokemuksissa harrastukseensa 

liittyen. 

Nykyajan merkitys ratsastusharrastukseen ja tallilla käymiseen tuli esille Iidan 

haastattelussa, sillä hän pohdiskeli sitä, miksi nykyään ratsastuskouluilla ei välttämättä ole 

niin paljon hoitajatoimintaa kuin aikaisemmin. Ratsastuskoululla, jolla hän itse käy, ei enää 

ole lainkaan hoitajatoimintaa. Tämän Iida arveli johtuvan siitä, että innokkaita 

hoitajaehdokkaita ei enää löydy samalla tavalla kuin aikaisemmin. Iida kokee siis, että 

harrastusmahdollisuuksien lisääntyminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että nykyään 

tallilla ei enää näe niin paljon tallityttöjä hevosia hoitamassa. Myös useissa muissa 

lähteissä on pohdittu vanhan ajan hoitajakulttuurin muuttumista siihen, että nykyään 

ihmiset käyvät lähinnä ratsastamassa ja perinteisten hevosmiestaitojen opettelu jää 

vähemmälle. Hoitajatoiminnan järjestäminen ei enää ole kannattavaa, sillä tarpeeksi 

halukkaita hoitajia ei enää löydy. 

Tutkielman alussa tein katsauksen postmodernin yhteiskunnan esille tuomiin arvoihin, 

jotka korostavat erityisesti yksilökeskeisyyttä ja itsensä toteuttamista. Yksilökeskeisyyden 

esillenouseminen johtaa väistämättä yleisten perheeseen, uskontoon, yhteiskuntaan ja 

sukupuoleen liittyvien normien muutokseen. Postmodernia arvomaailmaa leimaa myös 

arvojen pirstaleisuus ja ydinarvojen puuttuminen. (Helve 2007, s. 280–284; Pohjanheimo 

2005, s. 248.) Tutkimieni nuorten kokemukset viittasivat kuitenkin myös toisaalta 

yhteisökeskeisyyteen korostaessaan yhteisöllisyyden ja ystävällisyyden merkitystä – 

muulla harrastusyhteisöllä oli suuri merkitys harrastamisessa. Perinteisempiin arvoihin 

liittyy myös ratsastusharrastuksen sukupuolisidonnaisuus ja se, miten tyttöjä kiusataan 

harrastukseensa liittyen. Myös poikien vähäinen harrastaminen ja heidän mahdollisesti 

saamansa kohtelu osoittaa, että perinteiset sukupuoliroolit eivät näiden kokemusten 

pohjalta ole vielä väistymässä.  
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Vuorikosken (2014; s. 44–45, 55) mukaan sukupuoliroolit eivät ole myöskään 

koulumaailmasta ihan heti väistymässä, ja pojat saavat herkemmin syrjintää osakseen 

käyttäytyessään feminiinisesti kuin jos tytöt käyttäytyvät maskuliinisemmin. Perinteisiin 

feminiinisiin arvoihin ei ole otettu mukaan myöskään kilpailuhenkisyyttä, minkä vuoksi 

tytöiltä ei esimerkiksi urheilun parissa välttämättä odoteta samanlaista halua kilpaurheiluun 

kuin pojilta tai siihen voidaan jopa suhtautua paheksuvasti (Fagrell 2000, s. 165). 

Kuitenkin haastattelemillani tytöillä oli kaikilla kokemusta kilpailemisesta, ja esimerkiksi 

Roosa kertoi tavoittelevansa kilpailuissa voittoa.  

Kun nuorten kokemuksia vertaa tutkielman alussa esittelemääni Raitasen nelikenttään, voi 

huomata joitakin yhteneväisyyksiä muun muassa uudistavaan identiteettiin, jossa nuori 

uskoo omiin mahdollisuuksiinsa ja itseensä tavoitteidensa toteuttajana. Tasa-arvoinen 

yhteisö ja kumppanuus sen toisten jäsenten ja hevosten kanssa ovat myös sekä tyttöjen 

harrastukseensa liittyviin kokemuksiin että uudistavaan identiteettiin liitettäviä asioita. 

(Raitanen 2001, s. 208–211.) Ratsastusharrastuksessa tavoitteina ovat usein itsensä 

kehittämiseen ratsastajana ja hevosen käsittelijänä liittyvät tavoitteet. Toisaalta 

yhteneväisyyksiä voi löytää myös uusintavasta identiteetistä (Raitanen 2001), jossa tytöt 

pyrkivät ratsastuskouluympäristössä täyttämään ihannehoitajan ja tallillakävijän tavoitteet, 

joita yhteisö ja sen normit hänelle asettavat. Sääntöjä ja normeja ei välttämättä 

erityisemmin kyseenalaisteta, jolloin tallilla toimiminen tapahtuu tietyn normiston mukaan 

itseään uudistamatta. Raitasen nelikentän (2001) neljäs kohta oli vastuullinen identiteetti, 

johon liittyviä arvoja tyttöjen kokemuksista oli tavoitteellisuus ratsastaessa esimerkiksi 

kilpailuihin osallistumalla, koulunkäynnin merkitys tai ratsastuksen jääminen vain 

harrastukseksi, koska se ei välttämättä takaa kovin varmaa tulevaisuutta työurana. Itsensä 

kehittäminen näkyy siirtymisenä hevosen hoitajasta vuokraajaksi ja sitä kautta 

mahdollisesti myös oman hevosen hankintaan tai säännöllisempään kilpailemiseen. 

Tämän tutkielman osalta on tarpeellista ottaa huomioon se, että haastattelut olivat 

pääsääntöisesti melko lyhyitä ja haastateltavia oli suhteellisen vähän, joten haastattelujen 

perusteella ei voi tehdä yleisluontoisia päätelmiä nuorten ratsastuksenharrastamisesta tai 

siihen liittyvistä arvoista. Kuitenkin tutkielma kertoo neljän harrastajan kokemuksen 

harrastuksestaan, minkä vuoksi ainakin joitakin harrastukseen liitettäviä arvoja voidaan 

hahmottaa. Tätä tukee myös mielestäni haastattelujen samankaltaisuus ja se, miten useat 

haastateltavat pitivät tärkeinä ja kertoivat samankaltaisia kokemuksia. On kuitenkin 

otettava huomioon myös se mahdollisuus, että haastattelutilanteessa nuori ei välttämättä 
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uskalla kertoa kaikista kokemuksistaan suhteellisen vieraalle haastattelijalle, vaan saattaa 

esimerkiksi jättää kertomatta jotain olennaisia tapahtumia tai kokemuksia esimerkiksi tallin 

yhteisöllisyyteen tai toisten ihmisten huomioimiseen liittyen. 

Mielenkiintoisia jatkokysymysten aihioita olisikin pohtia, millä tavoin 

ratsastuskoulutoiminta on muuttunut aikaisemmasta. Tähän tutkielmaan tehtyjen 

haastattelujen perusteella ei voi sanoa mitään tarkkaa, mutta omiin harrastuskokemuksiini 

verraten rohkenen olettaa, että esimerkiksi ratsastuskoululla vietettävä aika on yleisesti 

vähentynyt, kuten Iidakin haastatteluissa pohtii. Onko tässä siis kyseessä nimenomaan 

joidenkin arvojen muuttuminen vai yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos esimerkiksi 

kymmenen vuoden takaisesta? Kuitenkin on selkeää, että hevosharrastus vetää edelleen 

kävijöitä puoleensa ja tarjoaa nuorelle kodin ja koulun ulkopuolella muiden harrastusten 

ohella hyvän ympäristön toimia ja kasvaa.  
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LIITE 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

• Esittely 
- ikä 

- kuinka monta kertaa viikossa käyt tallilla? 

- milloin aloitit ratsastamisen/tallilla käymisen? 

- miksi aloitit ratsastamisen/tallilla käymisen? 

- muita harrastuksia/kiinnostuksenkohteita hevosten lisäksi? 

 

 

• Hevoset ja niiden hoitaminen 

- Minkälaisista hevosista pidät? 

- Miten hevosen kanssa kuuluu olla? 

- Onko tallilla hoitajatoimintaa? Mitä hoitajan tehtäviin kuuluu? 

- Kuka voi saada hoitohevosen? Mikä hoitohevosen saaminen merkitsee hoitajalle? 

- Minkälainen on hyvä hoitaja? 

- Minkälaisena sinä koet tallitöiden tekemisen? 

- Saako tallilla luottamustehtäviä? Kuka niitä antaa ja kuka saa? 

- Saako hoitamisesta palkkaa? Tarvitseeko sitä? 

- Millaisia sääntöjä tallilla on? Muistatko jotain tilannetta, milloin niitä ei ole 

noudatettu? 

- Onko hevosten hoitamiseen tiettyjä turvallisuusohjeita? 

- Miten ratsastustunnilla kuuluu tehdä? Mikä on tärkeää muistaa ratsastustunnilla? 

- Millainen on mielestäsi hyvä ratsastuksenopettaja? 

- Onko sinulle tapahtunut onnettomuuksia hevosten kanssa? 

- Ovatko vahingot yleisiä? Miten niihin suhtaudutaan? 

- Millaisia taitoja hevonen opettaa käsittelijälleen? 

 

 

• Toisten ihmisten kanssa toimiminen 

- Minkälaista porukkaa tallilla käy? 

- Oletko saanut tallilta ystäviä? 

- Millainen ilmapiiri tallilla on? Kiusataanko tallilla? Onko riitoja/kateutta? 

- Miten uusia kävijöitä tai vierailijoita kohdellaan tallilla? Miten sinut otettiin 

vastaan, kun aloitit tallilla käymisen? 

- Onko tallilla hierarkiaa? Miten siinä pääsee etenemään? 

- Minkälaisista ihmisistä tallilla ei pidetä? 

- Mitä ulkonäkö/pukeutuminen merkitsee tallilla? 

- Puhutaanko tallilla rahasta? Miten varakkuus vaikuttaa tallilla käymiseen / 

ratsastamiseen? 

- Miten aikuiset näyttävät esimerkkiä tallilla? 

- Keitä tallilla kunnioitetaan? Ketä sinä kunnioitat? 

 



 

 

 

• Yksilö tallilla 

- Missä asioissa olet kehittynyt, minkälaisia taitoja olet oppinut tallilla? 

- Millaiset luonteenpiirteet ovat sellaisia, joiden avulla tallilla tai hevosten kanssa 

pärjää? 

- Asetatko itsellesi tavoitteita? Oletko onnistunut niissä? 

- Kannustetaanko tallilla kilpailemaan? Oletko käynyt kilpailuissa/aiotko käydä? 

- Vaikuttaako tallilla käynti koulunkäyntiin? Miten koulussa suhtaudutaan 

harrastukseen? 

- Miten perheesi suhtautuu tallillakäyntiin? 

- Luuletko, että tallilla käymisestä on sinulle hyötyä myöhemmin/muussa 

elämässä? 

 

• Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa tallilla käymisestä/lisätä jotain 

aikaisempiin aiheisiin? 
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LIITE 2 

 

 

 

Lisäinfoa tutkimukseen osallistuville ja 

heidän huoltajilleen!  

 

 

Suuret kiitokset osallistumisestasi! Tässä tutkimuksessa haluan kuulla nimenoman sinun 

omia kokemuksiasi ratsastuskoululla harrastamisesta sekä siitä, minkälaisia arvoja 

ratsastuskoulun arkipäivän toimintaan liittyy! Seuraavaksi meidän täytyy sopia 

haastatteluaika (ellemme ole sitä jo tehneet), jolloin toivomassasi paikassa keskustelemme 

noin 30-60 minuuttia sinun ratsastusharrastuksestasi. Haastatteluun kannattaa siis varata 

aikaa suunnilleen yksi tunti. Haastattelun aikana keskustelemme jokapäiväisistä ja sinulle 

tutuista asioista liittyen ratsastuskouluun; esimerkiksi ratsastamisesta, hevosten 

hoitamisesta, tallin hierarkiasta ja säännöistä – haastattelu on tyyliltään vapaamuotoinen 

teemahaastattelu. 

 

Kyseessä on siis Oulun yliopiston luokanopettajien koulutusohjelman alainen pro gradu –

tutkielma. Jokaisen tutkimukseen osallistuvan henkilöllisyys pysyy salassa eikä 

tutkimuksesta näin ollen voi saada selville haastateltavien tai ratsastuskoulujen nimiä. 

Haastattelut nauhoitetaan, mutta tuhoan nauhat puhtaaksikirjoituksen jälkeen. 

Haastatteluista saatua aineistoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tähän tutkimukseen. 

Tutkimukseen osallistumista varten tarvitsen viimeistään ennen haastattelua allekirjoitetun 

lupalapun sekä nuorelta itseltään että hänen huoltajaltaan, koska tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt ovat alle 18-vuotiaita. Lupalaput lähetän etukäteen sähköpostilla, jotta 

haastateltava voi palauttaa ne allekirjoitettuina haastattelutilanteessa  Jokainen 

tutkimukseen osallistunut saa halutessaan valmiin tutkimuksen itselleen luettavaksi 

syksyllä 2015.  

 

Minä itse olen 24-vuotias, neljättä vuotta yliopistossa opiskeleva ”hevostyttö”, jolla on yli 

kymmenen vuoden kokemus hevosten kanssa toimimisesta. Olen harrastanut pääasiassa 

ratsastuskoululla Rovaniemellä käyden myös aktiivisen epäaktiivisesti valmennuksissa 

sekä seuratason kilpailuissa ennen muuttoani Ouluun vuonna 2010. Sen lisäksi olen 

hoitanut ja vuokrannut satunnaisesti myös yksityisiä hevosia. Hieman näkökulmaa siis 

hevosten parissa toimimiseen löytyy, mikä auttaa minua ymmärtämään tutkimaani 

ympäristöä eli tässä tapauksessa ratsastuskoulua. 

 

Kiitos vielä kerran osallistumisesta, ja jos sopimaamme haastatteluaikaan tulee 

päällekkäisyyksiä tai jokin este, toivon, että ilmoittaisit siitä minulle mahdollisimman pian. 

Muussa tapauksessa odotan innolla keskusteluamme! 

 

Minulta voi edelleen kysyä mitä mieleen juolahtaa ja huoltajatkin saavat rohkeasti ottaa 

yhteyttä, jos jotain kysyttävää tulee mieleen!  

 

Katja Kiurujoki 

katja.kiurujoki@student.oulu.fi 

0405511174 

 

mailto:katja.kiurujoki@student.oulu.fi


 

 

 

 

LIITE 3 

 

Tutkimuslupahakemus 

Haastateltavan huoltaja 

 

 

Hei! Opiskelen luokanopettajaksi Oulun yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaani nuorten 

kokemuksista oman ratsastusharrastuksensa merkityksellisyydestä sekä ratsastuskoulun 

käytänteissä piilevistä arvoista ja arvostuksista. Aineistoni kerään haastattelemalla noin 5-8 tallilla 

aktiivisesti harrastavaa nuorta, joiden kanssa keskustelen ratsastusharrastuksesta vapaamuotoisen 

teemahaastattelun merkeissä. Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia. Tutkimukseen osallistumista 

varten tarvitsen luvan sekä tutkimukseen osallistuvalta nuorelta että hänen huoltajaltaan, sillä 

tutkittavat ovat alle 18-vuotiaita. Allekirjoitetut lupalaput pyydän palauttamaan minulle ennen 

varsinaisen haastattelun alkamista. 

 

Haastatteluista saatua aineistoa käytetään vain pro gradu –tutkielmassani, jossa haastateltavat 

esiintyvät eri nimellä ja täysin tunnistamattomina. Myöskään ratsastuskouluja ei pysty 

tutkimuksesta tunnistamaan. Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitteet tuhotaan 

puhtaaksikirjoituksen jälkeen. Nauhoitteita ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Tutkijana sitoudun 

suojelemaan haastateltavien yksityisyyttä ja tunnistettavien tietojen salassapysymistä. Halutessaan 

jokainen tutkimukseen osallistunut saa itselleen valmiin tutkimuksen luettavaksi loppuvuodesta 

2015.  

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin sekä sähköpostitse että puhelimen välityksellä!  

 

Katja Kiurujoki 

puh. xxx xxxxxxx 

katja.kiurujoki@student.oulu.fi  

 

 

mailto:katja.kiurujoki@student.oulu.fi
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Lupa tutkimusta varten: ratsastuskoulun arvot ja arvostukset nuoren näkökulmasta 
 

 

 

 

 
Lapsen nimi 
 
 
 
 
Huoltajan nimi 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

Kyllä, annan lapselleni luvan osallistua tähän tutkimukseen, ja hänen 

haastatteluaan voidaan käyttää yllä kuvatussa tutkimustarkoituksessa. 

Ei, lapseni ei voi osallistua 

tutkimukseen. 

Päivämäärä                          Huoltajan allekirjoitus 



 

 

 

LIITE 4 

 

Tutkimuslupahakemus 

Haastateltava 

 

 

Hei! Olen 24-vuotias luokanopettajaopiskelija ja opiskelen Oulun yliopistossa neljättä 

vuotta. Teen tällä hetkellä pro gradu –tutkielmaani, jossa tutkin harrastustoiminnan 

merkityksellisyyttä nuorille erityisesti ratsastastuskoulun ja ratsastusharrastuksen 

näkökulmasta. Tutkin sitä, miten nuoret itse kokevat oman ratsastusharrastuksensa sekä 

ratsastuskoulussa toimimisen merkityksen ja minkälaisia arvostuksia he näkevät 

ratsastuskoulussa olevan. 

 

Tutkimus on pienimuotoinen, ja ihanteellinen tutkimusjoukko koostuu alle kymmenestä 

tutkittavasta. Haastattelumuotona on hyvin vapaamuotoinen teemahaastattelu, kestoltaan 

noin 30 - 60 minuuttia, joka nauhoitetaan. Haastattelut voidaan tehdä haastateltavan 

toiveiden mukaisessa paikassa, esimerkiksi tämän kotona. Haastatteluja ei käytetä 

mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen jälkeen. 

Halutessaan jokainen tutkittava saa itselleen valmiin työn luettavaksi loppuvuodesta 2015. 

Tutkimusta varten tarvitsen luvan sekä tutkittavalta itseltään että hänen huoltajaltaan.  

 

Vastaan mielelläni lisätietokyselyihin sekä sähköpostitse että puhelimen välityksellä! 

Kiitos osallistumisesta! 

 

 

Katja Kiurujoki 

puh. xxx xxxxxxx 

katja.kiurujoki@student.oulu.fi  

 

mailto:katja.kiurujoki@student.oulu.fi
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Lupa tutkimukseen osallistumiseen: 

 

 

   

 

  

 

 

 

Kyllä, haluan osallistua tähän tutkimukseen. 

En halua osallistua tutkimukseen. 

Päivämäärä                          Allekirjoitus ja nimenselvennys 


