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1 Johdanto
Hevoset ovat aina kuuluneet elämääni ja tallilla toimiessa olen saanut lukemattomia uusia
kokemuksia ja elämyksiä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet minuun. Nämä hevosten parissa
syntyneet eheyttävät kokemukset antoivat alkusysäyksen tälle sosiaalipedagogista hevostoimintaa käsittelevälle tutkimukselle. Aloitin aiheen käsittelyn kirjallisuuskatsausmuotoisessa
kandidaatintutkielmassani, joka toimii pohjana tämän tutkimuksen teoreettisessa osassa.
Avasin siinä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan taustaa ja periaatteita. Lisäksi tarkastelin
aiempia tutkimuksia ja hahmottelin toiminnan paikantumista hevosavusteisen työn kentällä.
Aihe oli niin mielenkiintoinen ja tärkeä, että halusin jatkaa sen parissa myös pro gradu tutkimuksessani. Tämä tutkimus nostaa esille sosiaalipedagogisen hevostoiminnan nuoret
asiakkaat ja heidän kokemuksensa. Tutkielman tarkoituksena on kuvata, miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta näyttäytyy lasten ja nuorten kokemuksissa ja heidän elämässään sekä
miten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan pääperiaatteet nousevat kokemuksissa esiin.
Syrjäytyminen ja lasten ja nuorten pahoinvointi ovat yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä
ongelmista. Myrskylä (2012) toteaa kirjoittamassaan elinkeinoelämän valtakunnan analyysissä ”Hukassa. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?”, että vuonna 2010 syrjäytyneitä nuoria oli
noin 51 300 ja syrjäytymisen ytimessä on noin 32 500 nuorta, jotka eivät ole edes rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi. Nuorten ajautuminen yhteiskunnallisten verkostojen
ulkopuolelle kasvattaa pahoinvointia ja mielenterveysongelmia, ja nuorta on vaikeampi
saada yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi enää myöhemmässä vaiheessa. Ongelmien taustalla on eri syitä, mutta hankaluudet voivat näkyä muun muassa kouluvaikeuksina, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvinä ongelmina, sosiaalisten suhteiden vähyytenä ja syrjäytymisenä yhteiskunnan osallisuudesta (THL, 2016).
Syrjäytymisen ja pahoinvoinnin hoitaminen on kallista, joten avainasemassa on ennaltaehkäisevä toiminta. Kaikki ennaltaehkäisevät tai korjaavat menetelmät eivät kuitenkaan toimi
kaikkien lasten ja nuorten kohdalla. Perinteinen ”toimistokeskeinen keskustelukulttuuri” ei
välttämättä avaa yhteistyötä lapsen ja hoitavan tahon välille. Terapeutit, opettajat tai aikuiset
voivat herättää epäluottamusta ja pelkoa, jolloin yhteistyö nuoren ja aikuisen välillä ei välttämättä onnistu (Ewing, MacDonald, Taylor & Bowers 2007, 59–60). Mielenterveysasioista
saatetaan myös kysyä paperilomakkeella, jolloin ongelmia ei välttämättä ole helppo laittaa
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ylös ja anonyymisti otettuja palautteita ei voida yhdistää oikeisiin henkilöihin, jolloin ongelmat jäävät ratkaisematta. Tästä syystä tällä vuosituhannella on alettu kehittää vaihtoehtoisia
menetelmiä, joissa eläimiä käytetään terapeutin roolissa. Eläimet voivat avata ovia keskusteluun ja vahvistaa luottamusta terapiaprosessissa. Eläimet voivat myös kehittää empatiakykyä, joka usein puuttuu nuorilla, joilla on ongelmia käyttäytymisen kanssa. (Ewing et al.
2007, 59.)
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi esimerkki syrjäytymistä ennaltaehkäisevästä ja
korjaavasta eläinavusteisesta tukimuodosta. Se voidaan määritellä laajemmin sosiaalisen
kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa (Kjädman, 2010, 1). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta rakentuu neljän pääpilarin
varaan, joita ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus. Nämä yhdessä hevosen ja ihmisen vuorovaikutuksen kanssa luovat talliympäristöön kokonaisvaltaista kuntoutustyötä. Tutkijoiden ja terapeuttien mukaan hevonen nähdään merkittävänä terapiaeläimenä sen fyysisten ominaisuuksien, luontaisen haavoittuvuuden ja ainutlaatuisten
ominaisuuksien, kuten herkän ruumiinkielen ja tunneviestinnän, takia (Ewing et al. 2007,
60–61).
Tämän tutkielman tarkoituksena on nostaa esille lasten ja nuorten omat kokemukset sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Tutkin millaisia kokemuksia he nostavat esille ja millä
tavoin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kulmakivet - yhteisöllisyys, toiminnallisuus,
elämyksellisyys ja dialogisuus - näkyvät heidän talliarjessaan ja mahdollisesti myös muualla. Tutkielma rakentuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Luvussa 2 käsittelen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan taustalla vaikuttavaa sosiaalipedagogiikan viitekehystä. Käyn
läpi sosiaalipedagogiikan historiaa ja nykypäivän käytäntöä. Kolmannessa luvussa paneudun hevosen kasvattavaan ja kuntouttavaan merkitykseen. Jaottelen hevosavusteisten palvelujen kirjoa Suomessa, minkä osana toimii myös sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Perehdyn luvussa tarkemmin sosiaalipedagogiseen hevostoiminnan taustaan, periaatteisiin ja käytäntöön. Lisäksi luon lyhyen katsauksen aiempaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tutkimukseen. Luvun lopussa avaan sitä, mikä tekee juuri hevosesta merkittävän eläimen terapia- ja hyvinvointipalveluissa.
Tämä tutkimus on toteutettu fenomenologisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruu on tehty
keväällä 2016 haastattelemalla yhdeksää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan nuorta asia-
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kasta. Luvussa 4 kerron tutkimuksen toteuttamisen vaiheista avaten fenomenologisen tutkimusmenetelmän periaatteita ja eritellen tutkimusaineiston keruuta ja analysointimenetelmiä.
Tarkastelen lisäksi omaa positiotani ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Viidennessä
luvussa jaottelen ja analysoin tutkimustuloksia liittäen ne käyttämiini teoreettisiin viitekehyksiin. Pohdintaluku 6 vetää aineistoni yhteen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kulmakivien sekä aiemman tutkimuksen pohjalta. Lisäksi pohdin tutkimuksen onnistumista kooten
ajatuksiani aineistosta ja tuloksista luoden samalla katsauksen tulevaan.
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2 Sosiaalipedagogiikka
Sosiaalipedagogiikan peruskysymys koskee sosiaalisten ongelmien pedagogista ehkäisyä ja
lievittämistä sekä yhteiskuntaan integroitumisen edistämistä erityisesti siellä, missä syrjäytyminen uhkaa heikentää ihmisen elämisen laatua, elämänhallintaa ja hyvinvointia (Hämäläinen, 1999, 35). Tässä luvussa lähden liikkeelle pohjustamalla yleisesti mitä sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan. Toisessa alaluvussa luon katsauksen sosiaalipedagogiikan kehityksen vaiheisiin aina 1800-luvun alusta tähän päivään. Lopuksi avaan luvussa 2.3 sosiaalipedagogista käytäntöä sitä määrittävien lähtökohtien kautta, joita ovat monien asiantuntijoiden
mukaan (Ranne, 2002, 97) yhteisöllisyys, osallisuus ja dialogisuus. Lisäksi sosiaalipedagogista toimintaa kuvaavat usein toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden käsitteet (Hämäläinen, 1997, 66).

2.1 Mitä on sosiaalipedagogiikka?
Sosiaalipedagogiikka on muotoutunut historian saatossa erilaisten tulkintojen, lähtökohtien
ja tarkoitusten pohjalta. Sen määrittelyyn ovat niin ikään vaikuttaneet eri maiden aatevirtaukset, yhteiskunnalliset liikkeet ja tieteenteoreettiset suuntaukset. Sosiaalipedagogiikka
muotoutuu siis tilannekohtaisesti, jolloin sen ilmentyminen ja toimintatavat ovat sidoksissa
kussakin ajassa ja paikassa vaikuttavaan kontekstiin. Kysymykseen siitä, mitä on sosiaalipedagogiikka, ei näin ollen löydy yhtä ainoaa ja kaikkien hyväksymää vastausta. Pyrkimys
oman ajattelun ja toiminnan jäsentymiseen sekä sosiaalipedagogisen alan ymmärtämiseen
pitävät yllä sen dynaamista kehitystä. (Hämäläinen, 1999, 11, 57; Ranne, 2002, 134.) Sosiaalipedagogiikassa teoriaa ja käytäntöä ei voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Sosiaalipedagogiikan luonne on vahvasti käytäntöön ja soveltamiseen pohjautuva, mutta samalla se on normatiivista, juurien ollessa filosofiassa ja etiikassa. (Kurki,
2002, 33.)
Hämäläisen (1999) mukaan sosiaalipedagogiikka on käytännöllinen toimintatiede, joka on
syntynyt vastaukseksi yhteiskunnan nopeaan teollisuuskehitykseen, johon liittyi vahvasti
nuorten integroitumisongelmat. Hän näkee sosiaalipedagogiikassa olevan kyse siitä, miten
ihmisten puutteellista elämänhallintaa voidaan vahvistaa pedagogisin keinoin ja miten tuotetaan sellaista kasvua, ettei sosiaalista syrjäytymistä pääse tapahtumaan. Lisäksi esille nousee se, miten jo tapahtunutta syrjäytymistä ja epäsosiaalisuutta eri muodoissaan voi ja pitäisi
lievittää. Tarkastelun kohteena on yksilön kasvun sosiaalinen luonne ja persoonallisuuden
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monipuolinen rakentuminen sekä yksilön tai ryhmän kiinnittyminen yhteiskuntaan, toimintajärjestelmiin ja yhteisöihin. (Hämäläinen, 1999, 11, 30–31.) Uudemmassa artikkelissa Hämäläinen (2011, 7) painottaa sosiaalipedagogiikan kiinnittävän huomiota erityisesti osallisuuden, osallistumisen, yhteiskunnallisen subjektiuden ja aktiivisen kansalaisuuden muodostumiseen.
Kurjen (2002) mukaan sosiaalipedagogiikan ydinkysymys liittyy yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen ja kasvattajan ja kasvatettavan pedagogiseen suhteeseen. Tässä suhteessa
oleellista on keskinäinen aito vuorovaikutuksellinen dialogi. Kurki näkee sosiaalipedagogiikan olevan ensisijaisesti ajattelun väline, joka suuntaa toimintaa ja orientoitumista sosiaalisiin ongelmiin (Kurki, 2002, 33). Hämäläinen (1999, 17) on samoilla linjoilla todeten sosiaalipedagogisen työn käytännön syntyvän siitä, että toimijat ovat sisäistäneet sosiaalipedagogisen näkökulman eli hahmottavat työhönsä kuuluvat lähtökohdat ja tarkoitukset sosiaalipedagogisesta teoriasta käsin.
Sosiaalipedagogiikan käsite on monimerkityksinen ja siitä puhutaan monella tasolla. Joskus
se kuvataan yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, joskus tieteelliseksi pedagogiikan yleisperiaatteeksi tai joskus kokonaan itsenäiseksi tieteelliseksi oppiaineeksi. Käsitteellä voidaan viitata
myös yhteiskunnan toimintajärjestelmiin kuten koulutus- tai työalaan tai ammatilliseen toimintaan. (Hämäläinen, Kurki, 1997, 14.) Hämäläinen sijoittaa sosiaalipedagogiikan kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon, missä painottuu yhteiskunnallisuus, yhteisöllisyys
ja ihmisten vuorovaikutus sekä solidaarisuus. (Hämäläinen, 1999, 11–16, 23.) Joidenkin
mielestä sosiaalipedagogiikalla ei nähdä olevan omaa tieteenluonnetta, vaan sen ajatellaan
olevan pedagogista sosiologiaa tai se nähdään sosiaalisen työn alakäsitteenä (mm. Ranne,
2002, 98; Kurki, 2002, 38).
Sosiaalipedagoginen teoria rakentuu arvoista ja käytännön todellisista asioista, mikä vaatii
näiden yhteensovittamista. Muun muassa Hämäläinen (1999, 20) sekä Launonen ja Puolimatka (2000, 19) sanovatkin sosiaalipedagogisten toiminnallisten ratkaisujen etsiminen ja
toteuttaminen perustuvan aina eettiseen arvolähtökohtaan, jolloin on otettava huomioon käsitykset toiminnan arvolähtökohdista ja arvojen luonteesta. Sosiaalipedagogisen käytännön
sovellutusten lähtökohtana nähdään usein olevan humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan
ihminen on kehittyvä ja järjellinen olento, joka haluaa kasvaa ihmisenä. Lisäksi työtä leimaa
holistinen ja myös psykososiaalinen käsitys ihmisestä. Holistisuus näyttäytyy ihmisen ke-
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hollisen, tajunnallisen ja situationaalisen olemassaolon kautta. Psykososiaalinen ihmiskäsitys korostaa taas ihmistä vuorovaikutuksellisena olentona, jossa hän näyttäytyy yhteiskunnan jäsenenä, jolla on myös erilaisia rooleja. (Mönkkönen et al., 1999, 10–11.)
Sosiaalipedagogiikan teoriaan liittyy Hämäläisen (1999) mukaan kolme perusmerkitystä: itseymmärrysteoria, viitekehysteoria ja menetelmäteoria. Itseymmärrysteoria pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä sosiaalipedagogiikka on, jäsentäen keskeistä sisältöä. Viitekehysteoria, koostuu sosiaalipedagogisen toiminnan tietoperustan muodostavista eri tieteenalojen
teorioista. Ne koskevat ilmiöitä, joiden kanssa sosiaalipedagogisessa työssä ollaan tekemisessä. Menetelmäteoria koskee sosiaalipedagogiseen työhön liittyviä työmuotoja. (Hämäläinen, 1999, 17–19.)
Sosiaalipedagogiikan asiantuntijat ovat sosiaalipedagogiikan käsitteen monimuotoisuudesta
huolimatta saman mielisiä sitä määrittävistä pääkäsitteistä, joita ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja dialogisuus (Ranne, 2002, 97). Hämäläinen (1999, 66) lisää tärkeiksi periaatteiksi
vielä toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden, jotka nousevat esiin myös Ranteen (2002, 98)
tutkimuksessa. Sosiaalipedagogiset työmuodot soveltavat näitä periaatteita käytäntöön ja
toiminta tapahtuu nimenomaan muualla kuin toimistoissa. Näitä sosiaalisia interventioiden
prosesseja ohjaavat aina koulutetut ihmiset, joilla on tietyt personalliset ominaisuudet ja kutsumus työhön. (Hämäläinen & Kurki, 1997, 192.)

2.2 Sosiaalipedagogiikan kehityksen vaiheet
Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan synty liittyy 1800-luvulla käynnistyneisiin teollistumis-, kaupungistumis- ja modernisoitumisprosesseihin. Nämä rikkoivat perinteisen
sääty-yhteiskunnan elämänmuodon ja pirstaloittivat sosiaalisia rakenteita muovaten koko
eurooppalaista yhteiskuntaa. Sosiaalipedagogiikka luotiin tällöin ehkäisemään ja lievittämään yhteiskunnan rakenteellisista muutoksista aiheutuneita sosiaalisia ongelmia. Pyrkimyksenä oli auttaa etenkin lasten ja nuorten laiminlyödyksi joutumisen ongelmaa, joka johtui perheen kasvatuskyvyn heikkenemisestä. Aatehistoriallisesti sosiaalipedagogisen toiminnan syntyyn vaikuttivat monet eurooppalaista hengenelämää muovanneet aatevirtaukset.
Taustalla oli valistuksen ajan ajatus ihmisen mahdollisuudesta ottaa kohtalo omiin käsiinsä.
Esiin nousivat ajatukset poliittisista ja pedagogisista keinoista, jotka voisivat lievittää ja ehkäistä yhteiskunnallista huono-osaisuutta, edistää hyvinvointia ja vastata yhteiskunnallisiin
epäkohtiin. (Hämäläinen, Kurki., 1997, 11.)
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Sosiaalipedagogiikan kehitykselliset vaiheet voidaan Ranteen (2000) mukaan jakaa kolmeen
osaan. Ensimmäisestä vaiheesta puhuttaessa tarkoitetaan tieteellisen sosiaalipedagogiikan
syntyaikaa noin 1850-luvulta 1900-luvulle. Tällöin erityisesti Saksassa sosiaalipedagogiikka
ymmärrettiin kaiken pedagogiikan ytimeksi. (Ranne, 2002, 75.) Ensimmäisenä sosiaalipedagogiikan käsitteen ottivat käyttöön, ja tätä myötä loivat lähtökohdan tieteenalan kehittymiselle, Karl Mager (1810–1858) ja Adolph Diesterweg (1760–1866). Mager tulkitsi käsitteen painottuvan kasvatuksen tutkimuksen alalle, jossa tarkastellaan kasvatuksen yhteiskunnallisia kytkentöjä. Diesterweg taas korosti tulkinnassaan pedagogista näkökulmaa huonoosaisten auttamiseen ja läheistä yhteyttä sosiaalipolitiikkaan. (Hämäläinen, 1999, 47–48.)
Mönkkönen etl. all (1999, 30-31) tuovat esiin myös John Deweyn (1859-1952), jota pidetään
progressiivisen, eteenpäinpyrkivän pedagogiikan isänä. Deweyn mukaan ihmisellä on halu
luoda, rakentaa, tutkia ja kehittää, jolloin Deweytä voidaan pitää myös nykyaikaisena aktiivisuuspedagogina.
Toisessa vaiheessa 1900-luvulta 1970-luvulle sosiaalipedagogiikka määriteltiin uudelleen
(Ranne, 2002, 75). Saksassa alkoi herätä kiinnostus sosiaalipedagogiikan teoreettiseen kehittämiseen. Kehittäjinä toimivat Paul Natorp (1854–1927) ja Herman Nohl (1879–1960).
Natorp korosti yhteisöllistä näkökulmaa, oikeudenmukaisuutta ja kasvatusta sen ihanteiden
todentamisena (’teoria ennen käytäntöä’), kun taas Nohl painotti yksilöllistä näkökulmaa,
yhteiskunnan todellisuutta, ja pedagogista toimintaa sen osana (’käytäntö ennen teoriaa’).
(Hämäläinen, 1999, 48–49). Sosiaalipedagogiikka ymmärrettiin tällöin kuitenkin yleisesti
ongelmien, joita esiintyi työväenluokan ja heidän lastensa integroimisessa yhteiskuntaan,
ratkaisutoimenpiteiksi (Ranne, 2002, 75). Olennainen sisältö liittyi siis kasvatukseen, jonka
avulla pyritään ylläpitämään yhteiskunnan kansalaismoraalia ja siveellisyyttä (Launonen,
Puolimatka, 2000, 16).
Kolmannessa vaiheessa, 1970-luvulta tähän päivään, sosiaalipedagogiikka on saanut uusia
ilmenemismuotoja. Siinä missä sitä ennen käytettiin poikkeavan käytöksen poistamiseen, se
nousee nykyään strategiaksi jo poikkeavuuden uhatessa. Sosiaalipedagogiikan painopiste on
näin ollen muuttunut ennaltaehkäisevämpään suuntaan, sen pyrkiessä tuomaan resursseja,
jotka parantavat kasvuedellytyksiä ja auttavat integroimaan syrjäytyneitä yksilöitä ja ryhmiä
yhteiskuntaan. Sen olemus on dynaamista, alati muuttuvaa ja herkästi yhteiskunnan pulmatilanteisiin reagoivaa. (Ranne, 2002, 75–76).
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Hämäläisen (1999, 55–56) mukaan sosiaalipedagogikaan syntyyn juuri Manner-Euroopassa
vaikutti mahdollisesti filosofiseen antropologiaan kiinnittyvä pedagogisen teoriakeskustelun
perinne, jota Yhdysvalloissa ei ole kyetty tuottamaan. Yhdysvalloissa oli esillä realistinen ja
käytännöllinen ajattelutapa, joka suuntautui olemassa oleviin instituutioihin, kun taas Manner-Euroopassa korostettiin idealistista filosofiaa, jossa korostettiin pedagogista näkökulmaa
kulttuurin kehittämisessä.
Suomessa sosiaalipedagogiikka on vielä uusi ala, joka etsii paikkaansa sekä tieteen että koulutuksen ja työn puolella. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana sitä on alettu kehittää
sekä oppiaineena että ammatillisena orientaationa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita AMKkoulutuksen sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto. Suomessa vallitsee myös pyrkimys kehittää sosiaalipedagogiikkaa omana tieteenään. Ranteen (2002) tutkimuksessa sosiaalipedagogiikka nähdään Ruotsissa Suomea laajemmassa merkityksessä. Se nähdään Ruotsissa metodisena lähestymistapana ja poikkitieteellisenä aineena, joka toimii lähes kokonaan
yliopistollisen koulutuksen piirissä. Myös monissa muissa Euroopan maissa sosiaalipedagogiikalla on suhteellisen vakiintunut asema, ja sosiaalipedagoginen käytäntö ja -näkökulmaisuus näkyvät monella alalla. (Ranne, 2002, 134.)

2.3 Sosiaalipedagoginen käytäntö
Sosiaalipedagoginen orientaatio ei ole vain tietyn ammattiryhmän oma tieteenala, vaan kaikessa ihmistyössä on mahdollista orientoitua sosiaalipedagogisesti eli ajatella sosiaalisia ongelmia pedagogisesta näkökulmasta etsien pedagogisia ratkaisuja. Sosiaalipedagoginen ajattelu- ja toimintatapa on tarpeellista ja sopivaa muun muassa sosiaali-, nuoriso- ja opetustyössä mutta myös hoitotyön parissa. Pääasia on, että se kiinnittyy sosiaalipedagogiikan teoriaan. Sosiaalipedagogiseen orientaatioon liittyy pyrkimys ymmärtää, mitä yhteiskunnassa
tapahtuu ja liittää käytännön toimet yleiseen tietoon ihmisestä, yhteiskunnasta, syrjäytymisestä ja sosiaalisista ongelmista. Yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan erityisesti yksilön
kasvumahdollisuuksien näkökulmasta. (Hämäläinen, 1999, 59–60.)
Ihminen on sosiaalinen olento ja sosiaalipedagogiikan lähtökohtana onkin ajatus, että sosiaalipedagoginen toiminta valmistaa ihmisiä yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen elämään.
Huomiota kiinnitetään myös ihmisen persoonalliseen kehittymiseen. (Kurki, 2002, 38.) Pe-
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rusajatuksena on tarjota vaikeuksissa oleville ihmisille mahdollisuus osallistua, kohdata toisia ihmisiä vuorovaikutussuhteessa, kokea itsensä tarpeelliseksi ja etsiä yhdessä muiden
kanssa suuntaa elämäänsä. Keskeistä on auttaa ihmisiä näkemään heidän mahdollisuutensa
vaikuttaa elämänkulkuunsa ja vahvistaa heidän subjektiuttaan. Siihen liittyy muun muassa
arjen itsetoteutus, itsenäisyys ja vastuunotto. (Hämäläinen, 1999, 60–63.) Launosen ja Puolimatkan (2007, 37) mukaan sosiaalipedagogiikassa tavoitellaan lisäksi mielihyvän kokemista, joka lähtee yhteisöllisyydestä ja vuorovaikutuksesta.
Sosiaalipedagogiikkaa kuvaavat usein esiin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja dialogisuuden
käsitteet (Ranne, 2002, 137) sekä toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden periaatteet (Hämäläinen, 1999, 66). Yhteisöllisyys on ihmisen perusominaisuus. Erilaisiin yhteisöihin kuulumisella katsotaan olevan suuri merkitys persoonallisuuden kehitykselle ja identiteetin
muodostumiselle. Yhteisöjen pedagoginen kehittäminen on tärkeä osa sosiaalisen ja moraalisen hädän ehkäisyä ja lievittämistä. Keskeistä on myös huono-osaisuuden kehän katkaiseminen ja keinojen etsiminen ongelmien synnyn ehkäisyyn ja ongelmien pahenemisen estämiseksi ylisukupolvisten syrjäytymisketjujen vaiheissa. (Hämäläinen, 1999, 59–63, liite 1.)
Hämäläisen (1999) mukaan osallisuudella tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se viittaa mahdollisuuteen kiinnittyä yhteiskunnan instituutioihin, toimintajärjestelmiin ja kulttuurimuodosteisiin. Osallisuus on välttämätön osa elämänhallintaa ja ilman sitä
yhteiskunnallinen subjektius ei voi kehittyä. (Hämäläinen, 1999, liite 1). Nivala ja Ryvätti
(2013) avaavat osallisuuden käsitettä kaksijakoisesti. Ensinnäkin sen voidaan määritellä liittyvän sosiaaliseen syrjäytymiseen ja köyhyyden torjumiseen, jolloin kyse on yhteiskunnan
sisäisestä sosiaalisesta osallisuudesta. Toisen määritelmän mukaan osallisuus liittyy yhteiskunnalliseen osallistumiseen, poliittiseen vaikuttamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tällöin se on enemmän kokemuksellinen asia kuin elinolosuhteisiin liittyvä. Tällaisen osallisuuden vastakohtana olisi passiivisuus, kun taas ylemmän määritelmän mukaan osallisuuden
vastakohtana olisi osattomuus. Nivala ja Ryvätti ymmärtävät osallisuuden tarkoittavan laajemmin johonkin kuulumisen tunnetta ja kokemusta omasta merkityksestä osana jotakin yhteisöä ja yhteiskuntaa. (Nivala & Ryvätti, 2013, 10, 18–19.)
Kolmas keskeinen käsite on dialogisuus. Sen ydin on Paulo Freiren dialogipedagogiikassa
ja Martin Buberin ajatuksissa. Dialogista vuorovaikutusta on kutsuttu myös ’subjekti-sub-
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jekti-suhteeksi’, ’Minä-Sinä-suhteeksi’ ja ’toiseuden kohtaamiseksi’. Buberin mukaan ihminen tulee minäksi ainoastaan sinän kautta. Dialogisuus perustuu näin ollen vastavuoroisuuteen, jossa osapuolen kohtelevat toisiaan tasavertaisina kumppaneina ja suhde nähdään molemminpuolisen ymmärryksen rakentamisena. Dialogisuus ei voi syntyä ilman luottamusta
ja rehellisyyttä. (Mönkkönen et al., 1999, 24–45; Mönkkönen 2007, 87.) Sosiaalipedagogiikassa dialogisuutta pidetään ihanteellisena toisen ihmisen kohtaamisena, jolla on erityinen
subjektiutta vahvistava merkitys. Siinä tärkeää on vuorovaikutuksen laatu, josta riippuu kehityksen vahvuus. (Hämäläinen, 1999, liite 1, 69.)
Hämäläisen (2011) mukaan toiminnallisuuden ajatuksella on kaksi puolta: toiminnallisuus
tavoitteena ja toiminnallisuus keinona. Ensimmäisessä toiminnallisuus nähdään ihmisen
luontaisena ominaisuutena, jota edistetään ja vahvistetaan. Toisessa se taas nähdään pedagogisena keinona, jolloin huomio kiinnittyy erilaisiin luoviin työskentelytapoihin. (Hämäläinen, 2011, 5–6.) Luovuuteen perustuvat työmuodot auttavat näkemään uusia puolia itsessään ja avaamaan uusia mahdollisuuksia. Luovuus voi tulla esiin esimerkiksi musiikin, kuvataiteen, seikkailun tai muun aktiviteetin myötä. Näitä voidaan käyttää terapiana, terapeuttisena toimintana, kasvatuksena, harrastuksena tai viihteenä. (Hämäläinen, 1999, 66–67.)
Sosiaalipedagogiikan elämyksellisyys tulee esiin uusina kokemuksina ja niiden jakamisena,
mikä vapauttaa asiakkaan hetkeksi tavallisesta arjesta. Elämyksellisyys tuottaa erilaisia tunteita ja motivoi toimintaan. (Huhta, 2009, 24.)
Launonen ja Puolimatka (2000, 51) näkevät sosiaalipedagogin tehtävän olevan omaehtoisen
prosessin käynnistäminen, jossa autetaan ihmistä oivaltamaan itse tarjoamatta valmiita vastauksia. Itsetuntemus on yksi yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden perustekijöistä. Keskeistä on ohjata ihmistä tuntemaan omat voimavaransa ja käyttämään niitä vaikuttaakseen elämäänsä. Sosiaalipedagogisen työn ytimenä on saada ihminen tekemään hänen tavoitteidensa kannalta järkeviä valintoja, jotka auttavat hänen integroitumista yhteiskuntaan. (Hämäläinen, 1999, 66–69.)
Sosiaalipedagogiikan kohderyhmiin kuuluvat kaikki, joilla oma subjektius, osallisuus ja itsensä toteuttaminen yhteiskunnan jäsenenä ovat puutteellisesti kehittyneitä tai uhattuina. Sosiaalipedagogiikan tavoitteena on korjata ihmisten sopeutumattomuutta, suojella lapsuuden
kehitystä, orientoida perheitä ja nuorisoa yhteiskuntaan, herätellä ihmisiä yhteisöllisyyteen
ja tarjota syrjäytyneille polkuja täysipainoiseen sosiaaliseen elämään (Hämäläinen, 1999,
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73; Hämäläinen & Kurki, 1997, 191). Toiminta on kohdistunut perinteisesti mm. lasten ja
nuorten kanssa tehtävään työhön, mielenterveyskuntoutukseen, päihdetyöhön ja kehitysvammatyöhön. Nykyään korostetaan kuitenkin entistä enemmän ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, jossa pyritään edistämään ihmisen yhteiskunnallista osallisuutta. Siksi sosiaalipedagogisia toimintamuotoja on viety ns. kolmannelle sektorille, johon kuuluu muun muassa
kansalaisjärjestöt, säätiöt, projektit ja yksittäiset kansalaisetkin. Tällöin sosiaalipedagogiikka luo sellaisia rakenteita, jossa henkilön osallisuus mahdollistuu ilman marginaalisuuden leimaa. Tulee huomioida, että auttamisjärjestelmätkin saattavat tuottaa syrjäytymistä ja
sosiaalista negatiivista identiteettiä, jos ihmisten kriittistä tietoisuutta omasta asiakkuudestaan ei kyetä herättämään. (Mönkkönen et al. 1999, 20–21.)
Ilmeistä on, että tässä muuttuvassa yhteiskunnassa ja yksilön elämässä tarvitaan edelleen
sosiaalipedagogisia käytännön sovellutuksia, jotka tähtäävät psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen (Mönkkönen et al, 1999, 15). Yleisiä ratkaisuja ei ole koska ihmisen
kokevat ongelmia eri tavoin ja työmuotoja on mietittävä asiakkaan konteksteista käsin. Käytössä on monia erilaisia sosiaalipedagogiikan perusperiaatteisiin nojaavia työmuotoja. Yksi
uusi malli, johon sekoittuu yhteisökasvatuksellista ja elämyspedagogista viitekehystä, on sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

12

3 Hevonen kasvattavassa ja kuntouttavassa merkityksessä
Hevostoiminta- ja terapia, kuten muukin eläinavusteinen toiminta, on yleistymässä nopeasti
kuntoutuksen laajalla kentällä. Hevosavusteisella toiminnalla on niin Suomessa kuin kansainvälisesti todettu olevan useita positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Hevonen
avaa monia mahdollisuuksia, antaa elämyksiä ja tukee elämää nykyään yhä suurempana
osana hyvinvointipalveluja .
Tässä tutkimuksessa keskityn 2000-luvun alkupuolella kehitettyyn sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Se on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä,
jossa käytetään apuna hevosen kanssa tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tähtää syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Toiminnassa yhdistyvät yhteisöllisyys ja eläinavusteinen kuntoutus. (Kjäldman,
2010,1.) Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan teoreettinen viitekehys lähtee sosiaalipedagogiikasta, josta nousevat hevostoiminnan peruselementit; toiminnallisuus, yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja dialogisuus (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry., 2015).
Tässä luvussa lähden liikkeelle paikallistamalla yleisesti hevosavusteisia menetelmiä
eläinavusteisen

toiminnan

ja

terapian

kentällä.

Toisessa

alaluvussa

keskityn

sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Aloitan tarkastelemalla sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsitteen taustaa, määritelmiä ja nykytilannetta. Sen jälkeen avaan toiminnan teoreettista viitekehystä hevosen kuntouttavan merkityksen näkökulmasta. Käyn lisäksi läpi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käytäntöä ja teen katsauksen jo olemassa olevaan tutkimukseen aiheesta. Kolmannessa alaluvussa keskityn hevosen terapeuttisiin ominaisuuksiin
ja siihen, mikä tekee juuri hevosesta ja talliympäristöstä merkityksellisen sosiaalisessa
hevostoiminnassa.

3.1 Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut Suomessa
Tänä päivänä hevosta käytetään monin tavoin edistämään ihmisen hyvinvointia niin sosiaalija terveyspalveluissa kuin virkistystoiminnassa (Martin-Päivä M., 2014, 88). Hevosen käyttö
ja merkitys eroavat kuitenkin toiminnan lähtökohdista riippuen. Kaikki Suomessa toteutettavat muodot, joissa hevosta käytetään koulutetun ohjaajan johdolla kasvattavassa ja kuntouttavassa merkityksessä, kuuluvat jonkin kansainvälisen kattojärjestön alle. Alla oleva
kuvio havainnollistaa hevosavusteisten työmuotojen jakautumista.
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Kuvio 1: Hevosavusteisia työmuotoja Suomessa

Eläinavusteiset työmuodot voidaan jakaa kahteen päälinjaan. Pet Partensin määrittelemät
termit eläinavusteinen terapia (AAT-Animal-Assisted Therapy) ja eläinavusteinen toiminta
(Animal-Assisted Activities) ovat olleet käytössä 1990-luvulta lähtien. Lisäksi uudempana
haarana on eläinavusteinen koulutus (AAE-Animal-Assisted education), jossa eläimiä käytetään apuna koulutyössä. Eläinavusteisessa terapiassa on aina mukana ammattihenkilö, joka
käyttää eläimiä osana hoito- tai kuntoutusprosessia. Asiakkaalle määritetään ammattihenkilön toimesta erityiset tavoitteet, joiden edistymistä seurataan. Eläinavusteinen toiminta sitä
vastoin on edellistä vapaamuotoisempaa toimintaa. (Ikäheimo, 2013, 10–11; Petparners.org,
2015.) Suomessa hevosavusteinen toiminta voidaan nähdä ainakin osittain kuuluvan Green
Care -kehyksen alle. Green Care sisältää erilaisia luontolähtöisiä toimintatapoja ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi, mistä kerron enemmän myöhemmin tässä luvussa.
Hevosavusteinen oppiminen ja terapia (EAAT- Equine Assisted Activities and Therapies),
kuuluvat eläinavusteisen terapian alaisuuteen. EAAT sisältää mm. ratsastusterapiaa (THRTherapeutic horseback riding) ja hevosavusteista psykoterapiaa (Equine-Facilitated Psykotherapy), jota harjoitetaan koulutetun terapeutin johdolla, ja jossa hevosen käyttö kuuluu hoitoprosessiin. (Cody et al., 2011, 198–199.) Ensimmäinen tutkimus ratsastuksen terapeuttisista vaikutuksista on tehty Ranskassa 1800- luvun lopussa (Pitkänen, 2008, 15). Ratsastusterapia sai Suomessa alkunsa 1988, jolloin järjestettiin ensimmäinen ratsastusterapiakoulutuksen kurssi. Ratsastusterapia on toiminnallinen ja kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto,
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jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät tavoitteellisesti töitä yhdessä, asiakkaan kokonaiskuntoutustavoitteiden mukaisesti. (Mattila-Rautiainen, 2011, 15–16) Siinä
voivat korostua mm. motoriset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet. Ratsastusterapia painottuu nimensä mukaan juuri ratsastukseen ja hevosen liikkeen tuomiin motorisiin ja psyykkisiin aistimuksiin, ja monesti tavoitteena onkin kävelyn harjoittaminen. Liikuntavammainenkin saa sensomotorisen kokemuksen kävelystä, vaikkei pystyisi itse kävelemään. Nykyään ratsastusterapiaa käytetään kuitenkin yhä enemmän myös psyykkisen kuntoutuksen tukena, jolloin hevosen herkkyys ja tunteiden peilaus korostuvat. Ratsastusterapia on pääsääntöisesti Kelan korvaamaa toimintaa. (Suomen ratsastusterapeutit ry, 2013.) Hippoterapia on
ratsastusterapian pienempi alahaara, neurofysiologiaan perustuvaa fysioterapiaa. Sen tarkoituksena on parantaa liikuntavammaisten potilaiden asentojen hallintakykyä, aktivoida liikkumista ohjaavia neuraalisia mekanismeja sekä normalisoida lihasjänteyttä. (Mäntän fysikaalinen hoitolaitos oy.)
Hevosavusteinen psykoterapia on Suomessa nuori, mutta voimakkaasti kasvava suuntaus
(Mattila-Rautiainen, 2011, 11). Se on psykoterapian työmuoto, jossa hevonen toimii terapeuttisena välineenä. Sen toiminta on tavoitteellista ja pyrkii asiakkaan psyykkisen häiriön
poistamiseen tai lievittämiseen. Avainasemassa on tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi
asiakkaan, hevosen ja terapeutin välillä. (Wasenius, 2016.) Työmuoto liittyy läheisesti hahmoterapiaan siinä mielessä, että toiminnan perustyökalu on kehonkieli. Sen tavoitteena on
kannustaa asiakasta oivaltamaan omaan käytökseen liittyviä asioita hevosen avulla. Hevosilla on ihmisen kaltaisia ominaisuuksia, ja ne vastaavat herkästi ihmisen non-verbaaliin
viestintään, heijastaen ihmisen toimintaa näkyväksi. (Schultz et al. 2006, 266.)
Toiminnaltaan vapaammat sosiaalipedagoginen hevostoiminta (laajemmin seuraavassa luvussa) ja vammaisratsastuksen ohjaus sijoittuvat hevosavusteisen toiminnan ja oppimisen
(EAL-Equine Assisted/Facilitated Learning) piiriin (Mattila-Rautiainen, 2011, 9). Vammaisratsastus ei ole varsinaista ratsastusterapiaa, vaan se nähdään perusharrastuksena, jossa ratsastaja voi käyttää apuvälineitä ja -keinoja. Vammaisratsastuksen opetusta voidaan myös
soveltaa asiakkaalle sopivaksi. Vammaisratsastuksessa voi kilpailla omissa luokissaan erityistarpeet huomioiden, kouluratsastuksessa aina paralympialaistasolle saakka. Tavoitteena
on perusratsastusharrastuksen tavoin opetella ratsastus- ja hevostaitoja, oman toimintamahdollisuuden mukaan. Vammaisratsastus poikkeaa terapiaratsastuksesta ja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta myös korvattavuuden kannalta. Vammaisratsastus on pääsääntöisesti
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omakustanteista, mutta siihen voi saada maksusitoumuksen kuntoutuksen tai kunnan erityisliikunnan taholta korvattavaksi. Vammaisratsastajalla on myös oikeus saada kunnalta henkilökohtainen avustaja urheiluharrastukseen ja apuvälineisiin korvausta sairaanhoitopiiriltä.
(Laitinen, 2011.)
Suomessa 2010 perustettu Green Care -toiminta liittyy osaltaan hevosavusteiseen toimintaan. Se on yhdenlainen kattokäsite, jonka alle kuuluu erilaisia luontolähtöisiä toimintatapoja. Green Care Finland ry:n toiminnassa luontoa käytetään apuna ihmisten hyvinvoinnin
ja elämänlaadun parantamisessa. Yksi Green Care-menetelmiin kuuluva osa-alue on
eläinavusteisuus, joka sisältää ratsastusterapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, kaverija avustajakoiratoimintaa, sekä muuta eläinavusteista toimintaa ammatillisesti ja vastuullisesti toteutettuna. Green Care -toiminta on kehittyvä ala ja myös monet hevosavusteisia palveluja tarjoavat toimijat ovat liittyneet yhdistykseen, jolloin he ovat sitoutuneet hyödyntämään toiminnan peruselementtejä; luontoa, toimintaa ja yhteisöä. Toiminnan perusedellytyksinä ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. (VoiMaa! –hanke, 2,5,8.) Monet hevosavusteisia palveluja tarjoavat toimijat täyttävät nämä ehdot, mutta eivät ole liittyneet yhdistyksen jäseneksi eli erilaisia hevosavusteisia toimintoja voi harjoittaa myös ilman
kuulumista varsinaiseen Green Care-toimintaan.
Yleisintä toimintaa, missä hevonen on mukana, on perushevosharrastus, jonka tavoitteena
on liikunnallisuus, yhteisöllisyys ja virkistäytyminen. Se vaikuttaa kaikenlaisen hevostoiminnan tavoin kokonaisvaltaisesti. Hevosharrastus voi näkyä ratsastamisena, ajamisena, hevoskerhoina (4h, ravinuoret) ja muuna tallitoimintana. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset,
useimmiten nuoret tytöt ja naiset. Ratsastuksessa voi kilpailla useissa lajeissa olympiatasolle
saakka. Vammaisratsastuksen tavoin se on pääsääntöisesti omakustanteista. Seurat voivat
tosin tarjota maksuttomia hevoskerhoja ja kunnilta voi saada tukea. (Laitinen, 2011.)
Hevosavusteisissa toiminnoissa on osittaisia yhteneväisyyksiä, mutta syvemmässä tarkastelussa painopisteet kuitenkin eroavat. Ratsastusharrastuksessa painottuvat ratsastukselliset
taidot, kun taas sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ja hevosavusteisessa psykoterapiassa ratsastus ja hevoskäsittelytaidot ovat keino päästä muihin henkilökohtaisiin, yleensä
sosiaalisiin, tavoitteisiin. Ratsastus- ja hippoterapiaa järjestetään fyysistä ja/tai psyykkistä
kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kokonaiskuntoutuksen osana (Laitinen,
2011). Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa keskitytään taas asiakkaan sosiaaliseen vahvistumiseen tai ennaltaehkäisemiseen siellä, missä integroitumisen ongelmat ovat iduillaan.
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Ratsastusharrastuksessa ja kerhotoiminnassa korostuu yhteisöllisyys, kun taas ratsastusterapia ja hippoterapia ovat luonteeltaan selkeästi yksilöön kohdistuvaa kuntouttavaa terapiaa.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sijoittuu näiden hevosavusteisten muotojen väliin; siinä
korostetaan yhteisöllisyyttä, mutta toisaalta tavoitteenasettelu tehdään yksilöllisesti. Hevonen talliympäristöineen antaa kaikissa tapauksissa toiminnalle selkeät rajat ja tarjoaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja konkreettista toimintaa.

3.2 Sosiaalipedagoginen hevostoiminta kasvun tukijana
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka pyrkii tukemaan hyvinvointia ja sosiaalista kasvua, sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Toiminta perustuu hevosen avulla syntyvään kokemukselliseen oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. (Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry, 2015.)
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syntyi tämän vuosituhannen alussa pohdittaessa lasten
ja nuorten syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Toiminta aloitettiin vuonna 2002 pilottihankkeena, jossa yhteistyössä toimivat Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksessa ja Suomen ratsastajainliitto (SRL). Työn tuloksena syntynyt kehittämishanke “Ratsastuspedagogia ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä” antoi paljon tietoa talliyhteisöissä tehtävän lapsi- ja nuorisotyön tilasta. (Okulov, Koukkari, 2005, 2, 7.) Tulosten mukaan tallihenkilöstö tarvitsee tietoa ja osaamista siitä, kuinka syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten kanssa toimitaan ja kuinka heitä voidaan tukea hevosen kanssa tapahtuvalla toiminnalla. Tästä sai alkunsa sosiaalipedagoginen täydennyskoulutus. Täydennyskoulutus aloitettiin nimellä ratsastuspedagogiikka. Pian siirryttiin kuitenkin käyttämään nykyistä nimitystä
sosiaalipedagoginen hevostoiminta, joka on käsitteenä kuvaavampi ja kattaa ratsastuksen
lisäksi myös toiminnan sosiaalisen kuntoutuksen puolen. Hankkeen viitekehyksenä on alusta
saakka toiminut sosiaalipedagogiikka. (Koistinen, 2005, 7–8, Okulov, Koukkari, 2005, esipuhe).
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakkaina ovat tavallisesti lapset ja nuoret, joilla on
erilaisista sosiaalisista ongelmia, kuten päihde- tai koulunkäyntiongelmia (Pitkänen, 2008,
16). Tavanomaisen määritelmän mukaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta onkin erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua vuorovaikutuksellista toimintaa talliyhteisössä, mutta
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Saastamoinen (2007, 4) pyrkii tuomaan esille sen tosiasian, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työmuoto, jota voidaan käyttää kaiken ikäisten ihmisten psykososiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei ole sidottu ikään tai ongelmien vakavuuteen, vaan voi toimia myös täysin ongelmien ennaltaehkäisynä mille ikäryhmälle tahansa. Codyn et al. (2011) mukaan hevosen ja ihmisen terapeuttisesta suhteesta hyötyvät myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole pitkää hevostaustaa tai ollenkaan kokemusta hevosista. Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida turvallisuusnäkökulmat, kuten allergioiden
seulonta ja erityisesti asiakkainen päihteiden käyttö (Cody et al., 2011, 199).
Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen mukaan toiminnan keskipisteenä on hevosen hyvinvointi, jonka kautta pyritään näyttämään nuorelle niiden asioiden tärkeys, joista
oma hyvinvointi syntyy. Näitä ovat puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat,
sopiva liikunta ja riittävä lepo. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu lapsen tai nuoren oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. 2015; Hevosopisto, 2016.) Talliympäristö on paikka, jossa koetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunteita ja onnistumisen elämyksiä. Tavallisella talliyhteisöllä on syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä hyvät mahdollisuudet yhteisölliseen kasvatukseen. (Hyvätti
2005, 23–24.) Sosiaalipedagoginen hevostoiminta opettaa, ettei hevoslauma – tai ihmisyhteisö – toimi väkivalloin, määräilyllä, ylimielisyydellä, alistamisella, lahjonnalla tai uhkailulla (Pitkänen, 2008, 38–39).
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehys löytyy sosiaalipedagogiikasta. Sosiaalipedagogiikka rakentuu monien ammattilaisten mukaan kolmen palkin varaan, joita ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja dialogisuus (mm. Ranne, 2002, 137). Hevostoiminnassa osallisuus ja
dialogisuus nähdään usein kuuluvaksi yhteisöllisyyden alle. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementeiksi ovat näiden lisäksi nousseet toiminnallisuus ja elämyksellisyys,
jotka Hämäläinen (1999, 66) lisää kuuluvaksi myös sosiaalipedagogiikan alle. Hevostoiminta soveltaa näitä kaikkia piirteitä käytäntöön. Elämyksellisyys tulee esiin uusina kokemuksina ja niiden jakamisena, mikä vapauttaa hetkeksi asiakkaan tavallisesta arjesta. Elämyksellisyys tuottaa erilaisia tunteita, joita yhdessä tunnustellaan ja nimetään. Elämyksellisyys myös motivoi; toiminnassa mukana olevat henkilöt jaksavat panostaa toimintaan, koska
se tuottaa heille erilaisia tunteita, niin iloa ja onnistumisia, mutta myös toivottomuutta ja
kiukkua. (Huhta, 2009, 24.) Toiminnallisuus näkyy yhteisessä toiminnassa, osallistumi-
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sessa ja vastuunkannossa. Toimintaan kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry., 2015). Talliyhteisö luo myös yhteisöllisyyttä, joka toimii persoonan
kasvun tukena. Prosessissa olennaista on ohjaajan ja osallistujan välinen dialogisuus eli aito
vastavuoroinen kohtaaminen, jonka pyrkimyksenä on yhteisen ymmärryksen rakentaminen
(Huhta, 2009, 5; Mönkkönen, 2007, 86–87).
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on monipuolista ja lähtee aina asiakkaan henkilökohtaisista tavoitteista käsin. Hevostoimintaa on käytetty esimerkiksi koulupudokkaiden opetuksen motivaatiomenetelmänä (Kjäldman, 2003), nuorisokodin nuorten itsetunnon vahvistamisessa (Pennanen, 2005, 30) tai koulukiusattujen ja syrjäänvetäytyvien tyttöjen voimaannuttamiskeinona (Salonen, 2009, tiivistelmä). Syrjäytymisprosessin voi katkaista myös työharjoittelu tallilla (Hyvätti, 2005, 21). Toiminta voi olla myös suunnattu päihdekuntoutujille
ja psykiatrisille potilaille, jolloin tallilla toimii esimerkiksi työpajoja. Hevostoiminta voi toimia harrasteena ja sosiaalistajana esimerkiksi lastensuojelun avohuollon ratsastusryhmien
muodossa (Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry. 2015). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi olla suunnattu lisäksi tavallisille koululuokille ja toimia siten ongelmia ennaltaehkäisevänä yhteisenä tekemisenä (Störm, 2008).
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on pitkään määrittynyt käytännön kautta. Toiminta rakentuu ohjaajan omien taustojen mukaan ja moninaisuutta esiintyy paljonkin. Vuosien varrella toiminta on laajentunut ja toiminnassa mukana olleet henkilöt ovat perustaneet oman
yhdistyksensä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ry:n., jossa on jäseniä niin koulutuksen
käyneistä henkilöistä kuin periaatteisiin sitoutuneista tallinpitäjistäkin. Yhdistyksen tavoitteena on edistää toiminnan leviämistä Suomessa ja kehittää sen sisältöä. Vuoden 2016 alussa
Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT)-nimike sertifioitiin. Virallistaminen
koskee sekä kyseistä hevostoimintapalvelua, että siihen vaadittavaa koulutusta. Nimikkeen
myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen jäsen ja hänellä on riittävä sosiaalipedagoginen koulutus. (Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry, 2016.) Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan monimuotokoulutusta järjestää Ypäjän Hevosopisto ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Lisäkoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, joilla on vankka he-
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voskokemus. Koulutus ei anna varsinaista pätevyyttä mutta se lisää valmiuksia omasta ammattitoiminnasta lähtien tehdä työtä sosiaalisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten
kanssa. (Hevosopisto, 2016.)
Vuoden 2016 alussa Suomen ratsastajainliiton jäsentalleihin lisättiin myös uusi luokitus talleille, jotka tarjoavat hevosavusteisia palveluja, kuten sosiaalipedagogista hevostoimintaa.
Luokituksen saamisen edellytyksenä on ammattimainen toiminta ja alan koulutus. (Suomen
ratsastajainliitto, 16.2.2016) Nämä uudet patentoidut nimikkeet vievät toimintaa yhä virallisempaan suuntaan ja yhteiset kriteerit luovat vakaamman pohjan toiminnalle. Nimitykset
myös kertovat, että kiinnostus hevosavusteiseen toimintaan on vahvaa.
Kiinnostuksesta huolimatta toiminnan järjestäjät kuitenkin kamppailevat rahoituksen
kanssa. Kuntoutusprosesseissa oleellinen kysymys koskee rahaa (Nikanne, 2013, 24–25).
Yhteiskunnan tuki hevostoiminnan piirissä tapahtuvaa lapsi- ja nuorisotyötä, tai hevostoimintaan liittyviä investointeja kohtaan ei ole samanlaista kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. (Koistinen, 2005, 3.) Hevosen pitäminen on kallista ja terapiassa asiakkaan kanssa
työskentelee henkilökohtainen koulutettu terapeutti. Hoidosta tulee näin ollen kallista ja tällä
hetkellä Kela ei korvaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Sairaanhoitopiirit saattavat
maksaa hevosavusteista toimintaa, kun hoito tapahtuu erikoissairaanhoidon lähetteellä. Korvattavien terapioiden takana on aina diagnoosi. (Nikanne, 2013, 24–25.) Diagnoosin perusteella saadut lähetteet jättävät ulkopuolelle valtaosan sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei välttämättä ole diagnoosin perusteella olevaa suositusta tai lähetettä (Koistinen, 2005, 8–9). Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan kuitenkin korvata muun muassa avohuollon tukitoimena, lastensuojelussa ja/tai syrjäytymisen ehkäisyssä kunnan toimesta tai kuntoutuksena
sairaanhoitopiirin toimesta. Maksajina voivat toimia myös perhekodit tai työvoiman palvelukeskuksissa yhtenä tukitoimena osana palvelupalettia, esimerkiksi erittäin vaikeasti työllistettäville. (Laitinen, 2011.)
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tyyppiset sovellukset ovat suuressa nousussa myös
kansainvälisesti. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutuksia on pitkään käytetty
Keski-Euroopassa, Yhdysvalloissa, Tanskassa ja Ruotsissa. Osa talleista tai toimintakeskuksista on sisäoppilaitostyyppisiä ja osa palvelee tietyn seudun lapsia/nuoria pääsääntöisesti
kuntien ja viranomaisten kanssa yhteistyössä. Toiminnassa on mukana hyvin eri oireiden
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pohjalta tulleita asiakkaita. Hevosavusteinen toiminta, kuten sosiaalipedagogiikkakin, linkittyy aina kulttuuriin, ja maan omiin painotuksiin, joten Suomessa käytettyä sosiaalipedagogista hevostoimintaa ei täysin sellaisenaan voi verrata esimerkiksi Yhdysvaltojen toimintaan. Yhteistä on, että monissa keskuksissa on saavutettu erinomaisia tuloksia mm. huumenuorten ja vaikeista häiriöistä kärsivien nuorten auttamisesta takaisin sosiaalisen toiminnan
piiriin. (Koistinen, 2005, 4.) Näyttäisi siltä, että Yhdysvalloissa painottuu terapeuttinen näkemys, mutta Suomessa ja muualla Euroopassa pyritään ratkaisemaan ongelmia jo ennen
niiden syntyä. Yhdysvalloissa hevosavusteisessa työssä on usein mukana psykologi, kun
Suomessa sosiaalipedagoginen hevostoiminta etenee useimmiten pelkästään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen käyneiden ohjaajien johdolla. Nykyään ohjaajilla tosin
vaikuttaisi yhä useammin olevan myös muita sosiaalialan koulutuksia, kuten psykologin tai
psykiatrin toiminimikkeitä.

3.3 Viitekehyksenä hevosen terapeuttisuus
”Kahden kesken hevosen, toisen luomakunnan jäsenen kanssa, ihmisen yksinäisyyden ahdistus sulaa, vaihtuu turvallisuuden tunteeksi.” (Haavikko, 2003)
Kuten yllä on tullut ilmi, hevosavusteinen toiminta nostaa kokoajan suosiotaan hyvinvointipalvelujen osana. Suosioon ovat vaikuttaneet lukuisat tutkimukset hevosavusteisen toiminnan hyödyistä. Hevosavusteisella toiminnalla on niin Suomessa kuin ulkomaillakin todettu
olevan useita positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Tutkimustuloksissa ilmenee
kaiken kaikkiaan positiivisia muutoksia asiakkaiden käyttäytymisessä, tilastollista laskua
masennuksessa sekä kasvanutta itsetuntoa ja elämänhallintataitoja. Hevostoiminta on kehittänyt muun muassa avointa kommunikaatiota, rehellisyyttä, kärsivällisyyttä, tunteidenhallintaa, empatiaa ja kunnioitusta. (Ewing et al., 2007, 59–72; Bowers & MacDonaldi, 2001,
69; Burgon, 2011.; Ketolainen, 2005; Pennanen 2005, 30.) Toimintaa on käytetty hyväksi
monissa erityisissä kohderyhmäspesifeissä tutkimuksessa. Muun muassa Gabrielsin et al.
(2011) tutkimuksessa autismiryhmällä hevosavusteinen toiminta oli parantanut esimerkiksi
itsesäätelyä, kielellisiä ja motorisia taitoja sekä käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, kuten vähentänyt ärtyisyyttä ja stereotyyppistä käyttäytymistä. Muistakin tuloksista ilmenee merkittävästi psyykkisten ongelmien vähenemistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä ja positiivista
muutosta kokonaiskäytöksessä, sekä tilastollisesti merkittäviä tuloksia kommunikaatiotaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa (Klontz, Bivens, Leinart & Klontz, 2007; Kjäldman 2010).
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Tutkimustuloksissa korostetaan juuri hevostoimintaan ja itse hevoseen liittyviä etuja. Hevosella on todettu olevan tiettyjä erityispiirteitä, jotka tekevät siitä usein muita eläimiä merkittävämmän terapiaeläimen. Tutkijoiden ja terapeuttien mukaan erityisesti hevosen fyysiset
ominaisuudet, suuri koko ja voima, mutta myös sen luontainen haavoittuvaisuus ja ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten herkkä ruumiinkieli, tunneviestintä ja kehittyneet sosiaaliset kyvyt, tekevät siitä erityisen terapiakäytössä. Riskinuorten voi olla hankala kunnioittaa muita
ihmisiä, mutta ollessaan hevosen lähellä, jo sen koko herättää nuoressa kunnioitusta. Toisin
kuin muilla terapiaeläimillä, hevosella pystyy lisäksi ratsastamaan, mikä tarjoaa mahdollisuuden syvempään suhteeseen ja kehokontaktiin. Toiminnan erityinen ympäristö on myös
merkittävä. (Ewing et al. 2007, 60–61; Burgon, 2011. 167; Pitkänen 2008, 18–19.)
Hevosen toimintaa muovaavat viisi perustekijää, jotka vaikuttavat hevosen ja ihmisen väliseen suhteeseen. Ensinnäkin hevonen toimii vaistojensa varassa, jolloin epävarmoissa tilanteissa ne pyrkivät vaistomaisesti pakenemaan (McBane, 2009, 10). Hevonen on pakoeläimenä kehittänyt erittäin tehokkaan viestintäjärjestelmän, joka perustuu kehonkieleen.
Sosiaalisena laumaeläimenä se on kehittynyt tarkkailemaan lauman jäsenten tunneviestejä,
jotka voivat kertoa esimerkiksi vaarasta tai leikinkutsusta. Hevonen osaa näin ollen poimia
ihmisen käyttäytymisestä tunteita ja tarkoitusperiä ja peilata ne näkyväksi omalla käyttäytymisellään. Osallistujat voivat samaistua hevosen luontaiseen pelkoon ja sen turvallisuuden
tarpeeseen, joten hevonen tarjoaa ikkunan ihmisen omiin tunteisiin. (Burgon, 2011, 167;
Pitkänen, 2008, 18.)
Toisekseen hevonen on alun perin laiduntava juoksija, eli se tarvitsee säännöllistä ruokintaa
ja liikuntaa pysyäkseen kunnossa (McBane, 2009, 10). Tätä sosiaalipedagoginen hevostoiminta hyödyntää pyrkien näyttämään, että hevosen hyvinvointi syntyy samoista asioista kuin
ihmisenkin; riittävästä, säännöllisestä ruoasta ja päivittäisestä liikunnasta (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry., 2015). Kolmanneksi hevosen aistit toimivat eri tavoin kuin
ihmisen; hevosen näkökenttä on rajallinen, mutta kuulo, maku ja hajuaisti paljon ihmisen
aisteja herkempi (McBane, 2009, 11). Ihmisen tulee huomioida tämä esimerkiksi välttämällä
äkkinäisiä liikkeitä tai kovia ääniä, tai pyrkiä siedättämään hevosta näihin. Tämä taas vaatii
ihmiseltä oman toiminnan tarkkailua ja hallintaa. Neljäs perustekijä on se, että hevonen on
sosiaalinen laumaeläin. Hevosilla on vahvat sosiaaliset suhteet ja laumakäyttäytyminen perustuu yhteisössä elämiseen, jossa joka hevosella on paikkansa. Hevonen tarvitsee johtajaa,
joka toimii rauhallisesti ja johdonmukaisesti. Viimeiseksi tuleekin ymmärtää, että hevonen
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on nopea oppija. Se omaksuu helposti niin toivotut kuin ei-toivotutkin asiat. (McBane, 2009,
11.) Ihmiseltä tämä vaatii johdonmukaisuutta, koska hevonen hämmentyy ihmisen epäloogisista viesteistä ja voi kieltäytyä kokonaan yhteistyöstä.
Hevonen ei siis automaattisesti tuota onnistumisen kokemuksia, vaan se edellyttää hevoseen
tutustumista ja luottamuksen ansaitsemista. Todellinen luottamus perustuu johdonmukaiseen toimintaan, jossa ihminen nähdään hevosen johtajana. Johdonmukainen toiminta ei ole
käskyttämistä tai hevosen alistamista vaan luotettavaa ja jämäkkää käytöstä. (Pitkänen,
2008, 33). Hevosavusteisissa terapioissa ja toiminnoissa harjoitellaan ymmärtämään hevosen aistitoimintaa, jotta sen käyttäytymistä voidaan ymmärtää ja sitä kautta saavuttaa toimiva
vuorovaikutus (Palola, 2013, 162). Jotta hevosen kanssa voi työskennellä tehokkaasti, on
välttämätöntä mallintaa käyttäytymistä, johon hevonen reagoi myönteisesti – kuten rauhallisuutta, luottavaisuutta ja oikeudenmukaista johtamista. Tämä voi tarjota mahdollisuuksia
oppia uusia käyttäytymismalleja ja vahvistaa minäpystyvyyden tunteita. (Burgon, 2011,
167.) Hevonen vaatii sata prosenttista läsnäoloa, jolloin ihmisen mielentila fokusoituu rennoksi mutta keskittyneeksi, mikä irrottaa ihmisen omasta elämäntilanteesta. (Pitkänen, 2008,
35).
Hevoset saavat aikaan ihmisessä erilaisia tunteita ja käyttäytymistä, mikä voi toimia liikkeelle panevana voimana asiakkaan henkilökohtaisessa tiedostamisessa ja kasvussa. Hankalien tunteiden sietämisen oppiminen perustuu hevosen ”sosiaalisen” palautteen antamiseen.
Hevonen antaa suoraa ja puolueetonta palautetta, peilaten osallistujan tunteita ja fyysisiä
ominaisuuksia harjoitusten aikana. Oma tunnetila ei välttämättä näy ihmisille ulospäin, eikä
useinkaan avaudu edes asiakkaalle itselleen, mutta usein hevonen reagoi myös tunnistamattomiin ja piilotettuihin tunteisiin ja sen käyttäytyminen heijastaa tunteet ja vuorovaikutuksen
ongelmat näkyväksi. Levoton, pelokas tai haluton hevonen voi osoittaa asiakkaan väsymystä
tai keskittymiskyvyttömyyttä. Passiivisen ihmisen kohdalla hevonen saattaa pysähtyä paikalleen tai liian aktiivisen ihmisen kohdalla se voi muuttua säikyksi. (Pitkänen, 2008, 33.)
Asiakas joutuu tällöin tietoisesti miettimään tunneilmaisunsa vaikutusta hevoseen ja sitä,
miten hän voisi ratkaista tilanteen toimintaansa muuttamalla. Hevonen tarjoaa näin ollen
asiakkaalle mahdollisuuden omien vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tiedostamiseen, ja niiden
säätelyn harjoitteluun hevosen avulla. (Klonz, 2007, 259–260; Nikanne 2013, 26.)
Eläimen ja ihmisen tunnesidosta on selitetty tunnevuorovaikutuksen puhtaudella. Hevonen,
ja muut eläimet, antavat ihmisille mahdollisuuden kokea eri tunteita ilman, että ihmiselle
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tulee tunne torjunnasta tai väärinymmärryksestä. Tunteiden ilmaisu eläintä kohtaan voi helpottaa ilmaisua myös ihmisiä kohtaan. Joidenkin psykologien mielestä hevosen kosketus voi
vastata varhaisen vuorovaikutuksen äidin ja lapsen välistä kosketusta ja turvallisuudentunnetta. (Pitkänen 2008, 13–14, 19.)
Hevonen vaikuttaa ihmiseen myös fyysisessä mielessä. Ratsastus ja tallityöt parantavat kuntoa tiettyyn pisteeseen saakka, jonka jälkeen ne ylläpitävät peruskuntoa. Monipuolisen fyysisen työskentelyn on todettu lisäävän terveyden tunnetta ja vähentävän stressiä. Fyysisessä
työssä kehon mielihyvähormonia, endorfiinia, erittyy enemmän. (Pitkänen, 2008, 31–32,
37.) Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi kulmakivi onkin toiminnallisuus, joka on
luonnollinen ja elämyksiä tarjoava elementti talliympäristössä.
Hevonen ja talliympäristö antavat mahdollisuuden opetella yhteisön sääntöjä ja rajoja sekä
vaikeiden tunteiden sietämistä. Hevosen kanssa on helpompi sitoa vuorovaikutussuhteita,
vaikka sosiaalisen taidot olisivat heikot. Hevonen ei syrji ketään ulkonäön, vamman, taitojen
tai taustan takia, joten ihmisen tarvitse pelätä torjuntaa tai naurunalaiseksi joutumista. Hevosen kanssa ihminen ei myöskään koskaan ole merkityksetön, sillä hän on vastuussa sen
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Hevonen on pyyteetön ystävä mutta odottaa, että sitä kohdellaan hyvin ja johdonmukaisesti. Kunnioitusta herättävän eläimen mukautuminen ihmisen
ohjailuun ja ihmisen yhteys hevosen voimaan taas vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon ja minäpystyvyyden tunteeseen. (Pitkänen, 2008, 38–39; 46–48.) Eläin ei kuitenkaan itsekseen
tee terapiaa (Nikanne, 2013, 24) ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tuleekin olla aina
aikuisjohtoista ja tietoista toimintaa nuorten hyväksi (Hyvätti 2005, 23–24). Hevosen lisäksi
talliyhteisön sosiaalinen merkitys on tärkeä.
Störm (2008) siteeraa projektityössään Okulovia, joka sanoo osuvasti ”Talliyhteisö on kuin
yhteiskuntamme pienoiskoossa sääntöineen ja vapauksineen sekä mahdollisuuksineen. Se on
”lempeä” paikka harjoitella yhteisöllisyyttä ja siirtää taidot muuhun elämään, hevosen voimalla ja mitalla.” Juuri talliympäristö tekee hevosavusteisesta terapiasta ja oppimisesta ainutlaatuisen. Normaalisti terapiaohjelmat toteutetaan esimerkiksi terapeutin toimistossa tai
luokkahuoneessa, mutta hevosavusteinen terapia vaatii asiakkaan menoa eläimen luo sen
omaan elinympäristöön (Ewing et al. 2007, 60–61). Hevosen välityksellä on helpompi kertoa itsestään ja asioista, joista ei muuten tulisi puhuttua (Pitkänen, 2008, 47). Hevoset ovat
turvallinen aihepiiri myös muiden talliyhteisön jäsenten keskuudessa, koska se liittyy kaikkiin, eikä kenenkään välttämättä tarvitse kertoa itsestään mitään. (Huhta, 2009, 1-4.)
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4 Tutkimuksen toteutus
Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt fenomenologista tutkimusotetta, jonka läpi tarkastelen
lasten ja nuorten kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Tutkimuksen lähtökohtana on kiinnostus hevosen kanssa toimimisen vaikutuksesta ihmiseen, ja oma hevosharrastuneisuuteni. Aineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää 9–22-vuotiasta sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa käyvää lasta ja nuorta. Olen analysoinut aineiston fenomenologisia menetelmiä käyttäen.
Tässä luvussa erittelen tutkimuksen toteutumista. Aluksi kerron tutkimusta suuntaavat tutkimuskysymykseni. Toisessa alaluvussa pohdin omaa positiotani tutkijana ja hevosharrastajana. Luku 4.3 kuvaa tutkimukseni pohjana toimivaa fenomenologista tutkimusmenetelmää
eri tutkijoiden näkökulmasta. Luvussa 4.4 kirjoitan teemahaastattelusta tutkimukseni menetelmänä sekä aineistonkeruuprosessista. Viidennessä alaluvussa erittelen aineiston analysointimallini, jossa sovellan niin Giorgia (1996) kuin Perttulaa (2006). Viimeisessä alaluvussa 4.6 paneudun tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen.

4.1 Tutkimuskysymykset
Tutkimukseni lähti liikkeelle halusta selvittää, miten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
nuoret asiakkaat kokevat tallilla käymisen ja millä tavoin se ilmenee heidän elämässänsä.
Hevostoiminnan ohjaajien toimintaa sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääriä ja
tavoitteita on tutkittu pienemmissä tutkimuksissa (mm. Saastamoinen, 2007 ja Orava 2010),
mutta nuorten ääni ei ole tutkimuksissa kuulunut kovin vahvasti. Tästä syystä rajasin tutkimukseni koskemaan lapsia ja nuoria. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan eniten
juuri lasten ja nuorten parissa, joten halusin kuulla autenttisia kommentteja ja tuntemuksia
suoraan heiltä.
Tutkimukseni pääteemat nivoutuivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kulmakiviin: toiminnallisuuteen, elämyksellisyyteen, yhteisöllisyyteen ja dialogisuuteen. Näistä teemoista
nousivat tutkimuskysymykseni:
1. Miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta näyttäytyy lasten ja nuorten
kokemuksissa?
2. Millä tavoin toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja dialogisuus tulevat esiin lasten ja nuorten kokemuksissa?
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4.2 Tutkijan positio
Tämän tutkimuksen aihe on noussut kiinnostuksesta hevosiin, ja etenkin hevosten käytöstä
hyvinvoinnin lisääjänä. Olen omistanut hevosia pienestä pitäen ja tunnistan itsessäni hevosen tuomat positiiviset lisät elämääni. Tiedostan myös, että tästä syystä on tarpeen arvioida
kriittisesti toimintaani läpi prosessin. Fenomenologisessa näkökulmassa tutkijan tulee tietoisesti pyrkiä ennakko-oletuksettomuuteen. Tämän avulla on mahdollista ymmärtää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se on ja kuvata se niin, että se säilyttää oman merkitysyhteytensä muuttumatta tutkijan merkitysyhteydeksi eli kokemukseksi (Lehtomaa, 2006, 163).
Olenkin pyrkinyt kuvaamaan nuorten kokemuksia mahdollisimman alkuperäisessä muodossa (kuten ohjaa mm. Metsämuuronen, 2011, 172). Koetin lisäksi välttää laajoja yleistyksiä ja nostan esille suoria sitaatteja, jotka kertovat asian juuri niin kuin se oli aineistonkeruuvaiheessa sanottu.
Vaikka hevosten läheisyys on itselleni tuttua, sosiaalipedagoginen hevostoiminta itsessään
ei ole. Siksi minun oli helppo objektiivisesti kysyä, millaisia asioita tallilla on tehty ja tehdään nyt ja millainen on ohjaajan rooli toiminnassa. Sen sijaan kysymyksissä, joissa vastaajat kertoivat hevosen antamista elämyksistä, oli yllättävänkin haastavaa irrottautua omista
samantyyppisistä kokemuksista ja pysyä neutraalina. Pyrkimys tunnistaa oma spontaani kokemustapa tekeekin Giorgin mukaan menetelmästä haasteellisen (Lehtomaa, 2006, 165). Pyrin tietoisesti siirtämään ennakko-oletukseni syrjään muun muassa asettelemalla kysymykset
niin, ettei niistä näy minkäänlaisia oletuksia vastauksesta. Fenomenologiseen metodiin tämänkaltainen reduktio eli tutkijan irrottautuminen luonnollisesta, reflektoimattomasta asenteesta ja omien etukäteisolettamuksien sulkeistaminen on ensisijaisen tärkeää (Metsämuuronen, 2011, 173). Sen avulla päästään keskittymään ilmiön olennaisuuksiin ja kohti
tutkittavan ilmiön ymmärtämistä (Lehtomaa, 2006, 165). Pidin tärkeänä, etten tuntenut haastateltavia, heidän ohjaajiaan tai talleja, mikä helpotti sulkeistamista ja sitä, että pystyin ottamaan kokemukset vastaan heidän näköisinään.
Perttulan (2006) mukaan fenomenologisesta näkökulmasta katsoen on hyvä, että tutkija häivyttää itsensä sosiaalisesti tutkimustilanteesta, eikä edusta tällöin tiettyä instituutiota tai elämänmuotoa. Näin osallistujan ei tarvitse etsiä tiettyä sosiaalis-kulttuurisesti ymmärrettyä tapaa kertoa kokemuksistaan. Ihanteellista olisi, että he voisivat valita ilmaisut, jotka tuovat
kokemukset parhaiten esiin (Perttula, 2006, 141). Uskonkin, että taustani antoi oikeanlaista
tukea haastatteluiden aikana ja saavutin osallistujien kokemukset, siten kuten he tarkoittivat.

26
Ilman ymmärrystä hevosen viestinnästä ja talliympäristöstä omine termistöineen, olisi vaikea saavuttaa vastauksien syvällisyys ja ymmärtää vastaajien sanoman eri vivahteita.
Koska haastateltavat olivat lapsia ja nuoria, tulee tiedostaa myös haastatteluihin liittyvä valtaero. Aikuinen määrittelee tilanteen ja tehtävän luonteen, eikä haastattelu ole lapselle ominainen tapa (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 128). Kerroin heti alussa, etten etsi oikeita vastauksia
vaan haluan kuulla heidän omia kokemuksiaan. Tästä huolimatta koin, että osa nuorimmista
lapsista saattoi kokea aikuisen haastattelun jännittävänä ja osittain ahdistavana ehkä juuri
siitä syystä, että hän oletti minun haluavan tietyntyyppisiä vastauksia. Pyrin kuitenkin olemaan herkkä ja avoin kaikille vastauksille ja näyttämään, että kaikki vastaukset ovat hyödyksi kokemuksien keräämisen kannalta.

4.3 Fenomenologinen tutkimusmenetelmä
Tämän tutkielman keskiössä ovat lasten ja nuorten kokemukset sosiaalipedagogisen hevostoiminnan parissa. Halusin ymmärtää talliympäristöön liittyviä kokemuksellisia ilmiöitä, mihin noudattamani fenomenologinen menetelmä vastaa mainiosti. Metodissa ollaan kiinnostuneita nimenomaan ilmiöistä ja niiden tulkitsemisesta, ja sen keskeisenä tutkimuskohteena
on aina ollut ihmisen subjektiivinen kokemus (Metsämuuronen, 2011, 156). Perttulan (2006,
120–123) mukaan kokemukseen liittyviin ulottuvuuksiin kuuluvat esimerkiksi tunteet, intuitiot, tiedot ja uskomukset ja mielipiteet - juuri näitä halusin nostaa esiin tutkielmassani.
Fenomenologia voidaan ymmärtää filosofiana, lähestymistapana tai tutkimusmetodina. Ensimmäisenä fenomenologina pidetään Franz Brenatoa, joka halusi tutkia kokemusta psykologisesti, sivuuttaen empirismin. Hänen mukaansa intentionaalisuus on psykologisten ilmiöiden perusrakenne ja niissä kohde on aina läsnä. (Niskanen 2006, 98–99.) Intentionaalisuudella tarkoitetaan tajunnallisuuteen kuuluvaa tapaa suuntautua johonkin, oman toimintansa
ulkopuolelle (Perttula, 2006, 116). Brenatoa jakaa kohteet ensi- ja toisasteisiin. Ensiasteinen
kohde on Brentanon mukaan se, joka on ulkopuolella ja johon psyykkinen ilmiö viittaa ja
toisasteinen kohde on ilmiö itse. Psyykkiset ilmiöt erotettiin toisistaan psyykkisen aktin
avulla. Aktin käsite on myöhemmin muuttunut kokemuksen eli merkityssuhteen rakentumisen käsitteeksi. (Niskanen 2006, 98–99.) Brentanon seuraajat ovat kuitenkin nousseet miestä
enemmän julkisuuteen ja filosofiset suuntaukset perustuvat Edmund Husserin ja Martin Heideggerin ajatteluun.

27
Husserl erotti opettajansa Brentanon fenomenologisen psykologian puhtaasta fenomenologiasta (Niskanen 2006, 100). Hänen deskriptiivinen tutkimusperinne perustui ajatukseen,
että kaikki tieto perustuu kokemukseen, joten maailmaa on tutkittava kokemusten kautta.
Hussler ajatteli ihmisen puhtaan kokemuksen olevan totuuden lähtökohta. Kokemuksesta
taas voi löytää objektiivista tietoa. (Metsämuuronen, 2011, 157–159.) Perttula on kritisoinut
Husslerin ohjelmaa ajatellen, että on mahdotonta, että ihmisen tajunta olisi jotain maailmasta
ja elämismaailmasta erillään olevaa (Perttula, 1994, 6–9). Brenatonista poiketen Husserl
esitti, ettei sillä ole väliä onko intentionaalinen kohde olemassa ja ettei intentionaalisessa
kokemuksessa ole kyse kahdesta erillisestä asiasta (akti ja kohde) vaan yhdestä intentionaalisesta kokemuksesta. Husserlista nousee myös fenomenologian menetelmällinen eideettisen
reduktion käsite, jossa sulkeistetaan kohdetta koskevat luonnollisen asenteen mukaiset todellisuusoletukset ja siirretään kohteen toissijaiset ominaisuudet tarkastelun ulkopuolelle.
Tämän tavoitteena on paljastaa ilmiön olemus eli eidos. Eideettistä reduktiota on myöhemmin sovellettu mm. tässäkin tutkimuksessa käytetyssä Amedeo Giorgin kehittämässä fenomenologisen psykologian analyysimenetelmässä ja myöhemmin suomalaisen Juha Perttulan
edelleen jatketussa sovellutuksessa. (Niskanen 2006, 102–103.) Giorginin metodi edustaa
”puhdasta”, deskriptiivistä fenomenologiaa, joka perustuu Husserlin ajatuksiin. (Metsämuuronen, 2011, 184.) Giorginin mukaan fenomenologisen tutkimuksen pitää välttää tulkitsevuutta, ja kuvausten tulee ilmentää kokemuksia juuri siten, kuten ne on koettu. Perttulan
mukaan täysin puhdas kuvaus on mahdoton, mutta siihen tulee pyrkiä erilaisia fenomenologisia keinoja käyttäen (Niskanen, 2006, 110).
Toinen päätutkimusperinne nojaa Heideggerin hermeneuttiseen fenomenologiaan ja käsitykseen totuudesta. Heideggerin mukaan tieto muodostuu ihmisen ja ulkoisen todellisuuden välisessä suhteessa, eikä niitä tule näin ollen erottaa toisistaan. Siinä missä Husserl ajatteli
ulkoisen elämismaailman rakentuvan ihmisen tajunnassa, oli Heideggerille maailmassa oleminen ainoa varma asia. Ihminen on hänen mukaansa aina suhteessa johonkin ja ymmärtäminen ja tulkinta saavat merkityksensä ihmisen tavasta olla maailmassa. Ihmisen täälläolo
kuvaa tilannetta, johon ihminen on syntynyt, kasvanut tai itse vaikuttanut ja valinnut. (Metsämuuronen, 2011, 159–160.) Heidegger kritisoi myös Husserlin näkemyksiä puhtaasti teoreettisesta näkemyksen intressistä (joka tarkoittaa kaikesta käytännöllisestä riippumatonta)
ja siitä, että ihminen kykenisi havaitsemaan kohdetta puolueettomasti. Heidegger käyttää
hermeneutiikkaa tulkintana ymmärtämisestä, joka ihmisellä on. Hermeneutiikka merkitsee
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ihmisen ymmärrystä itsestään, ymmärrystä esillä olevista välineistä ja rakenteista, jotka ovat
olemisen ymmärryksen pohjana. (Niskanen 2006, 104–206.)
Lauri Rauhala on yhdistänyt ja soveltanut Hussleria ja Heideggerin ajattelua luoden oman
eksistentiaalisen fenomenologian tavan (Metsämuuronen 2011, 166). Heideggerin tapaan
Rauhala pitää hermeneutiikkaa eli tulkintaa ja ymmärtämistä olemiseen kuuluvana asiana
(Niskanen, 2006, 106). Rauhalan ihmiskäsitys on holistinen eli ihminen muodostuu hänen
mukaansa tajunnallisuudesta, situationaalisuudesta ja kehollisuudesta. Kokemukset liittyvät
aina ihmisen tajunnalliseen olemisen tapaan. Toiminta suuntautuu aina kohteeseen, jolloin
syntyy elämys. Situaatio eli elämäntilanne vaikuttaa ihmisenä olemiseen. Tutkiessa kokemusta, tutkitaan samalla kokemuksen paikkaa, johon se on kietoutunut. Tutkija ymmärtää
joka ihmisen aina jollain tavalla, joko tiedostaen tai tietämättään. Metodin valinta rajaa sen,
mitä me tutkimuskohteestamme voimme saada irti. Hänen mukaansa tutkimuksessa on aina
määriteltävä ihmiskäsitys eli ne perusolettamuksen ja edellytykset, joita tutkijalla joka tapauksessa on ennen tutkimustyöhön lähtemistä. (Metsämuuronen 2011, 165–166.) Husserlista Rauhala ottaa ajatuksen, että kokemus syntyy, kun elämyksellisyys suuntautuu kohteeseen ja sille rakentuu mieli. Eli ihminen ymmärtää kohteen mielen avulla jonkinlaiseksi.
Rauhala jakaa kokemukset eli merkityssuhteet tietoisiksi ja tiedostamattomiksi, jotka edustavat merkityksen selkeysastetta. (Niskanen, 2006, 107.)
Tutkimuksessani käytän hyödyksi Perttulan ajatuksia, joissa hän on soveltanut kaikkia edellä
mainittuja ajatuksia empiiriseen tutkimukseen, jonka tuloksena on syntynyt spesifi fenomenologinen metodi (Metsämuuronen, 2011, 167). Eniten hän on ottanut vaikutteita Rauhalalta
kokemuksen rakentumisesta ja Giorgilta kokemuksen empiirisen tutkimuksen kohdalta
(Perttula, 2006, 115). Perttulan fenomenologian tutkimuskohde on kokemus, merkityssuhde,
johon vaikuttaa subjekti, toiminta ja kohde. Ihminen siis suuntaa toimintansa kohteeseen.
Kun toiminta valitsee kohteensa, ihminen kokee elämyksiä, joissa kohde ilmenee ihmiselle
jonakin. Aina ihminen ei käsitä mistä hänen kokemus nousee, mutta elämys on siitä huolimatta todellinen. ”Kokemus on tajunnallinen tapa merkityksellistää niitä todellisuuksia, joihin ihminen on suhteessa. Tästä todellisuudesta olen käyttänyt nimistystä elämäntilanne.
Kokemus on sitä, mitä elämäntilanne ihmiselle tarkoittaa.” (Perttula 2006, 116–117). Perttulan mukaan elämäntilanne merkityksellistyy kokemuksellisesti kahdella tavalla. Merkityksellistyminen tarkoittaa tapoja, joilla ihminen ymmärtää elämäntilannettaan. Elämäntilannetta, eli erilaisia kokemuksia, voidaan ymmärtää aiheeseen uppoutumalla tai rakentavaa
ymmärtämistä käyttäen. Uppoutuva ymmärrys syntyy välittömästi aiheesta. Tähän liittyy
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kehollisuuden erityisyys elämäntilanteessa eli ihminen havaitsee kehollisuuden sellaisena
kuin se kullakin hetkellä on. Rakentava ymmärtäminen taas ei tapahdu aiheeseen uppoutuen
vaan se on ihmisen tajunnallisesti luoma paikka, ideaali elämäntilanne. Näissä ymmärtämisen perustavoissa muodostuu erilaisia kokemuslaatuja eli kokemuksia. Näitä ovat Perttulan
mukaan tunne, intuitio, tieto ja usko. Muut kokemuslaadut kuten ajatus, mielipide, kertomus,
selitys ja kuvitelma liittyvät yllämainittujen kokemuslaatujen yhdistelmiin. (Perttula, 2006,
120–123.)
Tutkimuksessani on tarkoituksena tavoittaa lasten ja nuorten kokemuksia sekä kuvata sosiaalipedagogista hevostoimintaa näiden kokemusten kautta. Tutkijalta fenomenologinen metodi vaatii ennakko-oletuksettomuutta (Latomaa, 2006, 163), mikä on hevostaustani vuoksi
tutkimuksen suurin haaste. Pyrin kuitenkin välttämään tapaani ymmärtää asioita etukäteisen
”hevosymmärrykseni” mukaan ja korvaamaan sen fenomenologisella asenteella. Fenomenologinen metodi auttaa tiedostamaan ja hallitsemaan luontaista tulkinnallisuutta, mikä luo
edellytyksiä ilmiön fenomenologiselle näkemiselle (Perttula, 2000, 429). Tämä näkyy tutkielmassani siinä, miten pyrin erottelemaan, vertailemaan, suhteuttamaan ja kytkemään asioita toisiinsa ja keskittymällä fenomenologiseen reduktioon, jossa keskitytään ilmiön olennaisuuksiin ja sivuutetaan omat luonnolliset asenteet (Latomaa, 2006, 163).

4.4 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu
Fenomenologisessa aineiston hankinnassa tulee huomioida kaksi pääehtoa. Ensinnäkin tukijan tulisi vaikuttaa tutkittavien kokemuksiin mahdollisimman vähän, mielellään ei ollenkaan, ja toiseksi kysymysten tulee olla mahdollisimman avoimia. Fenomenologisessa tutkimuksessa aineistot kerätään tyypillisesti haastattelemalla tai avointa haastattelulomaketta
käyttämällä (Metsämuuronen, 2011, 174), joita käytin myös omassa tutkimuksessani.
Halusin, että tutkimuksessani lasten ja nuorten ääni ja omat kokemukset pääsisivät mahdollisimman hyvin kuuluviin, joten valitsin tiedonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Tässä menetelmässä kaikkien tutkittavien kanssa käydään läpi samoja teemoja ja aihepiirejä, mutta kysymyksen muotoilu ja järjestys voivat vaihdella (Ruusuvuori ja
Tiittula, 2005, 11). Teemahaastattelu etenee ennalta valittujen teemojen varassa, mikä antaa
tilaa haastateltavien äänelle. Teemahaastattelu sopii hyvin yksilön kokemuksien, ajatuksien,
uskomuksien ja tunteiden tutkimiseen, sillä siinä ei ole yksityiskohtaisia strukturoituja ky-
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symyksiä, jotka sitovat vastauksia liikaa. Teemahaastattelu huomioi haastateltavan elämysmaailman ja nostaa keskiöön tutkittavan tulkinnat ja määritelmät eri tilanteista. (Hirsjärvi,
Hurme, 2000, 48.)
Halusin käyttää menetelmänäni haastattelua myös sen takia, että minulla oli mahdollisuus
kysyä tarkentavia kysymyksiä tai liikkua hieman vastausten mukaan, mikä ei olisi välttämättä tullut esille haastattelulomaketta käyttäessä. Haastatteluni pääteemat nousivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kulmakivistä, joita ovat toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys sekä dialogisuus, johon liittyvät kysymykset sisällytin yhteisöllisyysteeman alle.
Halusin tutkia, millä tavoin nämä teemat näyttäytyvät hevostoiminnan arjessa, vai näyttäytyvätkö ollenkaan. Näiden teemojen alle sijoitin aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Toiminnallisuus teeman alle sijoitin kysymyksiä, jotka liittyvät yhteistoimintaan, osallistumiseen, osallisuuteen ja vastuunkantoon. Elämyksellisyyteen liittyvät kysymyksen koskivat erityyppisiä
kokemuksia ja hevosen läheisyyttä. Yhteisöllisyys-teeman alle kuuluivat kysymykset vuorovaikutuksesta, vastavuoroisesta kommunikoinnista (dialogisuus), jaetuista kokemuksista,
yhteisistä kokemuksista ja hevosen kautta itseen kiinnittymisestä.
Yksi haastateltava ei kyennyt henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi tulemaan paikalle, joten
hän kirjoitti teemahaastattelulomakkeen pohjalta kirjallisen vastauksen - mikä on myös
yleistä fenomenologisessa tieteessä (Metsämuuronen, 2011, 274). Metsämuurosen (2011,
175) mukaan kirjallisen aineiston keruun ongelmana on se, ettei tutkija voi tarkentaa aihetta
syventävillä kysymyksillä. Kyseinen tutkimushenkilö toi kuitenkin esille, että vastaa mielellään tarkentaviin kysymyksiin, jos niitä ilmenee. Hänen tapauksessaan vastaukset olivat niin
kattavia, että en nähnyt tarvetta lisäkysymyksille, vaikka niihin olisi ollut mahdollisuus.
Tutkimuksen kohderyhmä muodostui kahden Etelä-Suomessa vaikuttavan sosiaalipedagogisesti orientoituneen tallin asiakaskunnasta. Aineiston keruu lähti liikkeelle sähköposteista,
joita laitoin sosiaalipedagogista hevostoimintaa järjestäville talleille. Toiminnan järjestäjät
kysyivät omilta asiakkailtaan mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen ja tätä kautta sain
yhdeksän tutkimushenkilöä. Tulee muistaa, että fenomenologisessa tutkimuksessa on kyse
laadullisesta tiedosta, jolloin aineiston määrä ei ole olennainen. Tärkeämpää on löytää informantteja, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Metsämuuronen, 2011, 176). Haastateltavien löytyminen oli kuitenkin yllättävän hankalaa ja vasta useiden yhteydenottojen jälkeen
löysin tallien ohjaajia, jotka olivat valmiita kysymään haastattelumahdollisuudesta asiakkailtaan.
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Haastattelin kasvotusten kahdeksaa 9–22-vuotiasta lasta ja nuorta, jotka kaikki olivat tyttöjä.
Lisäksi sain yhden kirjallisen vastauksen. Yhteensä otokseni oli yhdeksän lasta ja nuorta.
Haastattelut kestivät noin 15–40 minuuttia. Koetin luoda haastattelutilanteen ilmapiiristä
avoimen, jotta nuoret voisivat vapaasti kertoa kokemuksia, joita ovat tallin arjessa kokeneet.
Pyrin esittämään myös laajoja ja avoimia kysymyksiä, jotta ne eivät rajaisi kokemuksia mihinkään suuntaan. Tarkentavat kysymykset liittyivät aina haastateltavan jo kertomaan kokemukseen, josta halusin saada lisää tietoa. Haastattelut järjestettiin yhtä lukuun ottamatta talliympäristössä, mutta ei hevosten välittömässä läheisyydessä.
Koska sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnattu ihmisille, joilla on tyypillisesti haasteita joillakin elämän osa-alueilla, tiedostin, että tämä voi aiheuttaa jonkinlaisia rajoituksia
tai haasteita haastattelutilanteissa. En kysynyt haastatteluissa toimintaan hakeutumisen taustoja, mutta osa haastateltavista ja osa ohjaajista kertoi yleisesti haasteista. Osalla haastateltavilla oli suuria sosiaalisia- ja tunne-elämän vaikeuksia, ja he tarvitsivat tukea sosiaalisessa
toimintakyvyssä ja vuorovaikutustaidoissa. Osallistujien taustalla oli lisäksi muun muassa
traumaattisia kokemuksia ihmissuhteissa, masennusta ja paniikkihäiriötä. Nämä haasteet näkyivät myös suoraan osassa haastatteluja. Haastattelut oli tarkoitus pitää yksittäin, mutta
kahdessa tapauksessa haastateltavat pyysivät mahdollisuutta olla tilanteessa kahdestaan toisen haastateltavan, sekä oman ohjaajansa kanssa. Ohjaaja ei ollut kyseisen hevostoiminnan
ohjaaja, vaan erään toisen ryhmän vetäjä, jossa tytöt olivat myös mukana. Lisäksi yhdessä
haastattelussa oli mukana lapsen vanhempi. Vanhempi oli mukana vain taustatukena, mutta
antoi parissa kohdassa myös oman lisäkommentin lapsen kertomukseen. Tulosten kirjaamisessa olen kertonut selvästi, jos kommentti tulee muilta, kuin haastateltavilta. Minulla oli
siis neljä yksilöhaastattelua ja kaksi parihaastattelua.
Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 62) mukaan mielipiteiden saaminen pieniltä lapsilta on helpompaa ryhmähaastattelun avulla, kuin muilla menetelmillä. Tämä pätee varsinkin sellaisten
lasten kohdalla, jotka ovat haastattelutilanteessa arkoja ja ujoja. Parihaastattelua pyytäneet
lapset kuuluivat juuri nuorimpaan otokseen ja he saivat selvästi turvaa toisistansa, vaikka
osa olikin jännittyneitä ja arkoja läpi haastattelun. Parihaastatteluihin osallistujat olivat ystäviä jo useamman vuoden takaa, mutta huomasin, että ryhmädynamiikka vaikutti haastatteluun. Molemmissa parihaastatteluissa ulospäinsuuntautuneempi henkilö puhui reilusti enemmän ja vaikka pyysin toiseltakin osallistujalta kommentteja, jäi osallistuminen vaisuksi tai
kommentit myötäilivät toisen sanomia asioita. Tuntui, etten päässyt yhtä syvälle näiden henkilöiden kanssa kuin yksittäin toteutetuissa haastatteluissa. Pyrin olemaan neutraali, mutta
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joissain tapauksissa, kun yksikertaisetkaan lisäkysymykset eivät meinanneet tuottaa laajempaa sisältöä, jouduin hieman johdattelemaan ja esittämään suljettuja kyllä/ei –kysymyksiä,
jolloin sain suunnattua puheenaiheita johonkin suuntaan ja esitettyä tämän jälkeen tarkemman kysymyksen. Jossain tilanteissa myös rohkaisu, kevyt huumori ja myönteisen palautteen antaminen tuntui välttämättömältä, jotta pääsin avoimempaan ja tuttavallisempaan kontaktiin vastaajien kanssa. Latomaa (2006, 178) muistuttaa, että tutkijan tulee näissäkin tilanteissa varoa esittämästä sellaisia kommentteja, jotka estäisivät haastateltavaa kuvaamasta
elämäänsä kokemansa kaltaisena. Vanhempien haastateltavien kohdalla rohkaisua ei tarvinnut joko ollenkaan tai niin paljoa, vaan he kertoivat kokemuksistaan avoimemmin ja rohkeammin.
Fenomenologisessa metodissa on tärkeää, että kysymykset muotoillaan niin, että ne virittävät mahdollisimman tehokkaasti samanlaisia merkityssuhteita haastateltavien tajunnassa, eli
kysymyksissä tulisi olla oikea merkitys joka kohdentaa sen tarkoitettuun suuntaan (Hirsjärvi,
Hurme 2000, 104). Havaitsinkin nopeasti, jos haastateltava ei tavoittanut aiottua merkitystä
ja lisäkysymysten avulla pystyin nopeasti muuttamaan kysymyksen suuntaa. Pyrin kysymyksien muotoilussa myös huomioimaan sen, ettei niissä olisi mitään ennakko-oletuksia,
eikä se johdattelisi vastaamaan tietyllä tavalla. Tavoittelin alusta asti haastattelusta keskustelunomaista ja avointa. Myös Ruusuvuori ja Tiittula (2005) korostavat, että haastattelijan
ensimmäinen tehtävä on luoda luottamuksellinen ja hyvä suhde vastaajaan. Tätä edistävät
esimerkiksi haastattelijan empaattinen asenne, yhteisen pohjan luominen ja konkreettisemmat laajat ja avoimet avauskysymykset. Lisäksi luottamusta rakentaa se, että haastattelija
kertoo tutkimuksen tarkoituksesta ja anonymiteetistä. (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, 41.)
Aloitin haastattelun aina näyttämällä kuvia hevosistani, jotka lähes poikkeuksetta herättivät
ihastumista ja vapautumista. Kerroin myös tutkimukseen liittyvästä anonymiteetistä jo ennen nauhoittamista. Aloituskysymykset olivat myös helppoja, yhteistä maaperää rakentavia
kysymyksiä kuten kuinka kauan on käynyt tallilla ja millaisista hevosista haastateltava pitää.
Käytin haastattelun pohjana haastattelurunkoa (liite 3), johon olin listannut eri teemojen alle
sopivia kysymyksiä. Kysymykset antoivat kuitenkin tilaa edetä eri järjestyksissä, riippuen
haastateltavan vastauksista.
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4.5 Aineiston analysointi
Haastatteluiden jälkeen litteroin aineiston pian niiden tekemisen jälkeen sanatarkasti. En
kuitenkaan litteroinut naurua tai yksittäisiä äännähdyksiä, koska en kokenut niiden vaikuttavan vastauksiin. Joissakin kohdissa kirjoitin auki eleitä, jotka kertoivat vastaajien mielipiteistä, joita en saanut sanallisesti irti, kuten nyökkäyksiä ja pään pudistuksia. Aineisto koostui yhdeksästä 9–22-vuotiaan tytön haastattelusta. Käytän tutkimukseni empiirisen aineiston
analysoinnissa fenomenologisen empiirisen metodin kehittänyttä Amedeo Giorgin menetelmää. Olen perehtynyt myös Giorgin metodiin pohjaavaan Juha Perttulan spesifimpään malliin, jota olen käyttänyt analysoinnin loppuvaiheessa. Perttulan metodi nojaa Giorgin lisäksi
Rauhalan eksistentiaaliseen fenomenologiaan (Perttula, 2000, 429). Fenomenologisen metodin muokkaaminen tukittavaan ilmiöön sopivaksi on Perttulan (2000, 429) mukaan tutkijalle enemmän velvoite kuin lupa. Metodin etuna onkin sen muuntamismahdollisuus, mutta
myös sen systemaattisuus, joka auttaa niin lukijaa kuin tutkijaakin seuraamaan empiirisen
aineiston etenemistä (Lehtomaa, 2006, 181–182).
Lähdin liikkeelle Giorgin analyysin viiden vaiheen mukaan, joita ovat:
Vaihe 1: Pyrkimys kokonaiskäsitykseen
Vaihe 2: Jako merkitysyksiköihin
Vaihe 3: Käännös tutkittavan yleiselle kielelle
Vaihe 4: Yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen
Vaihe 5: Yleisen merkitysverkoston luominen
Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan tutkimusaineistoon huolellisesti ja avoimesti kokonaisnäkemykseen pyrkien. Tekstiä pyritään lukemaan huolellisesti ja eläytymään tutkittavien kokemuksiin. Aineisto tulee kohdata sellaisena kuin se on, ilman omia luonnollisia
asenteita ja ennakkokäsityksiä. (Metsämuuronen, 2011, 179.) Tässä vaiheessa kirjoitin litteroinnista kysymykseen vastauksen sellaisena kuin haastateltava sen sanoi. Litterointivaiheessa haastateltavat saivat peitenimet, joita käytän jatkossa tässä tutkimuksessa haastateltavista puhumisen yhteydessä. Käytän peitenimiä myös puhuttaessa hevosista tai ohjaajista,
jotta anonyymius on täysin turvattu. Nimen lisäksi mainitsen haastateltavan iän, jonka koin
relevantiksi vastauksen syvällisemmän ymmärtämisen vuoksi.
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Toisessa vaiheessa Giorgin analyysissä tutkimusaineisto jaetaan merkitysyksiköihin, jotka
ilmaisevat ilmiön kannalta olennaisen merkityksen. Yksiköt ovat kuitenkin yhteydessä kuvauksen kokonaisuuteen. Kokemukset ovat myös usein ns. merkitystihentyminä eli kietoutuneena kielellisesti toisiinsa. Yhdessä lauseessa voi täten olla monta merkitysyksikköä.
Tässä vaiheessa tutkittavan henkilön kieli säilytetään edelleen sellaisena kuin se on. (Metsämuuronen, 2011, 181.) Yhdistin tämän kohdan kolmanteen vaiheeseen, jossa tarkoituksena
on tavoittaa vastaajan kokemus laajemmin. Giorginkin mukaan kokemus on merkitystihentymä, eikä niitä ole luontevaa tutkia sirpaleisina (Metsämuuronen, 2011, 183), vaikka hän
toisaalta aluksi haluaa avata merkitysyksiköt.
Muutin tässä vaiheessa vastauksen tutkijan yleiselle kielelle. Jokaisen merkityksen yhteyteen
kirjoitin käännökseni siten, että käännöksen ja alkuperäisen tekstin yhteys on näkyvissä. Tutkijan tulee löytää tutkittavan kokemus sellaisena kuin se on ja riisua siitä ylimääräinen monimerkityksellisyys mielikuvien ja reflektoinnin avulla. Näin tapahtumasta löytyy todellinen
psykologinen tai erityistieteellinen aspekti. Sulkeistamisella on tässä vaiheessa suuri merkitys ja teoreettista kieltä on vältettävä (Metsämuuronen, 2011, 181, 189). Muutin vastaukset
Giorginin tavoin yksikön kolmanteen persoonaan ja jätin ylimääräiset täytesanat tai aiheeseen kuulumattomat asiat pois.
Giorgin neljännessä vaiheessa käännetyistä merkitysyksiköistä muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto tiivistämällä yhteiset keskeiset merkitystihentymät ja sijoittamalla ne
sisällöllisesti toistensa yhteyteen (Metsämuuronen, 2011, 183). Viimeisessä vaiheessa yksityiskohtaisista merkitysverkostoista rakentuu yleinen merkitysverkosto. Tämä sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa esiin nousseet keskeiset sisällöt.
Tässä vaiheessa ilmiön merkityksiä käsitellään yleisellä tasolla, mutta yhteys yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin on säilytettävä läpi analyysin. (Metsämuuronen, 2011, 183–184.)
Giorgin kolmannen vaiheen jälkeen otan mukaan osittain myös Perttulan analyysin. Hänen
analyysissaan tämä vaihe on Giorgia moniosaisempi. Tässä vaiheessa aineiston käsittely siirtyy yksilökohtaisesta tiedosta yleiselle tasolle (Perttula, 2000, 430) ja muodostin kutakin
aineiston kohtaa jäsentävät sisältöalueet, ikään kuin pääotsikot. Aineistossani sisältöalueina
olivat: oman toiminnan kehittyminen, tallipäivän sisältö ja toiminnan vuorovaikutuksellisuus. Sijoitin sisältöalueiden alle niihin kuuluvia merkitysyksiköitä (haastateltavien koke-
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muksia), jolloin saman sisältöalueen merkitykset muodostuvat useiden koehenkilöiden merkityksistä. Tämän jälkeen jaottelin eri kokemukset Perttulan mukaisesti spesifien sisältöalueiden alle, jotka toimivat ikään kuin alaotsikoina. Esimerkiksi Oman toiminnan kehittyminen
– sisältöalueen alle muodostui seuraavat spesifit sisältöalueet: ratsastustaidot, hevosmiestaidot, toiminnanohjaus: käyttäytymisen ja tunteiden hallinta, minäkuva ja elämänhallinta, sosiaaliset taidot.

Taulukko 1: Esimerkki aineistoanalyysistä, pohjautuen Giorgiin ja Perttulaan.
Kysymys

Vastaus

Minkälainen sen
kans pitää olla?

Tutkijan yleinen
kieli
No se on tosi
Pimu ja sen säiksäikky, ei saa
kyminen ovat
tehä liian noopettaneet Janipeit liikkeitä ja
talle, ettei hevoseki on opetsen seurassa saa
tanu niin paljon tehdä äkkiliikkeitä
mulle. Pitää olla ja pitää olla raurauhallinen ja ei hallinen, eikä häsaa hätiköidä,
tiköidä.
ja tällee, ja
Pimu on kyllä
opettanu tosi
paljon mulle.

Sisältöalueet
Oman toiminnan kehittyminen

Spesifit sisältöalueet
Oman toiminnan ohjaus,
tunteiden säätely.

Spesifit sisältöalueet muodostavat taas spesifin yleisen merkitysverkoston, kun alaotsikosta
kirjoitetaan yleinen laajennus (Perttulan analyysi vaihe 2.5, Metsämuuronen, 2011, 195–
197). Analyysiesimerkki 1:
Oman toiminnan kehittyminen:
1. Ratsastustaidot: lähtötasosta koettiin kehitystä, mikä näkyi mm. eri askellajien osaamisella, oman tasapainon parantumisena, hevosen hallinnan
parantumisena (...)
2. Oman toiminnan ohjaus: käyttäytymisen ja tunteiden hallinta. Koettiin parantuneena rauhallisuutena ja kärsivällisyytenä. Haastateltavat olivat oppineet tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään, mukauttaen sopimaan ne hevosen kanssa työskentelyyn.
3. (…)
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Lopuksi sisältöalueiden spesifit yleiset merkitysverkostot suhteutetaan keskenään ja muodostetaan kunkin sisältöalueen yleinen rakenne ja nämä integroidaan ilmiön yleisenä merkitysverkostona. Tässä vaiheessa kuvataan sellaista yleistä tietoa, joka kattaa kaikkien osallistuvien kokemuksia tietystä ilmiöstä (Metsämuuronen, 2011, 195–197; Perttula, 2000, 439).
Analyysiesimerkki 2:
Oman toiminnan kehittyminen: sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koettiin
kehittäneen ratsastus- ja hevosmiestaitoja sekä oman toiminnanohjaukseen ja
elämänhallintaan liittyviä taitoja. Minäkuva on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Lisäksi sosiaalisten taitojen koettiin parantuneen.
Toteutin analyysin aluksi taulukkomuodossa, mutta halusin nähdä sisällöt konkreettisemmin, joten tulostin taulukot ja muodostin ne uudelleen eri papereille leikkaamalla ja liimaamalla. Kirjoitin jokaiseen paperiin oman sisältöalueen, jonka alle sijoitin tutkijan yleiselle
kielelle muutetut vastaukset niille sopivien spesifien sisältöalueiden alle. Näin merkitysyhteydet paikallistuivat konkreettisesti. Kirjoitin auki erilliseen tiedostoon kustakin sisältöalueesta omat yleiset merkitysverkostot (analyysiesimerkki 1) ja lopuksi koko sisältöalueen
yleisen rakenteen (analyysiesimerkki 2).

4.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Tutkimuksen aihe on lähtenyt omasta kiinnostuksestani hevosiin ja aiheeseen, joten luotettavuuden näkökulmasta on tarpeen arvioida kriittisesti omaa toimintaani läpi prosessin ajan.
Laadullisessa tutkimuksessa tulee erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus (Tuomi & Sarajärvi, 2003). Puolueettomuus nousee kysymykseksi juuri siinä
miten pyrin ymmärtämään ja kuulemaan haastateltavaa itseään, etten suodattaisi vastauksia
oman kehykseni, tässä tapauksessa hevostaustani, läpi. Luotettavuuden näkökulmasta kriittisiä vaiheita olivat aineiston kerääminen ja objektiivisuuden säilyttäminen, sekä tuloksien
analysointi ja tulkinta. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2003, 133) laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että periaatteessa tutkija vaikuttaa aina tutkimukseen, koska hän on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. Pyrin kuitenkin pitämään omat kokemukset tietoisesti
syrjässä, vaikka haastattelun alussa mainitsin omasta hevostaustastani. Tämä loi mielestäni
mukavaa yhteistä pohjaa keskustelulle ja helpotti keskustelun avaamista. Omaa positiotani
avasin enemmän luvussa 3.4. Tutkielmaa kirjoittaessa pyrin lisäämään luotettavuutta selostamalla tarkkaan tutkimuksen toteuttamisen kaikkia eri vaiheita (Hirsjärvi et al., 2004, 217).
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Aineiston tulokset pyrin tietoisesti pitämään erillään omista kokemuksista ja vältin liiallista
omaa tulkintaa. Tätä helpotti esille nostamani useat suorat haastatteluotteet, joissa vastaajan
kertoma asia tulee ilmi juuri siten, kuin hän on siitä haastatteluhetkellä kertonut.
Haastattelin yhteensä yhdeksää henkilöä, jolloin otokseni oli suhteellisen pieni. Latomaan
(2006, 169) mukaan fenomenologiassa haastateltavien määrällä ja fenomenologisen tutkimuksen tieteellisellä arvolla ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä, sillä kyse ei ole määrästä vaan
eroista. Tutkimukseni pohjalta ei voi siis tehdä laajoja yleistyksiä, mutta uskon kuitenkin,
että näiden yhdeksän vastaajan kokemusten kautta pystyin tarkastelemaan saamaani tutkimustietoa monipuolisesti. Perttulan kannattaman eksistentiaalisen fenomenologian kannalta
on tärkeää olla sekoittamatta tiedon yleisyyttä ja yleistämistä toisiinsa (Perttula, 2000, 440).
Fenomenologisen metodin avulla on mahdollisuus saada yleistä tietoa, joka koskee tutkimukseen osallistujia ja heidän kokemuksiaan, mutta yleisen tiedon yleistäminen ei ole Perttulan (2000, 440) mukaan tutkijan tehtävä. Haastateltavien määrän lisääminen olisi voinut
syventää ymmärrystäni, mutta vastauksista löytyi niin paljon saman suuntauksia, että uskon
löytäneeni jo näiden haastateltavien pohjalta sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ytimen eli
fenomenologian näkökulmasta yleistä tietoa. Hirsjärven et al. (2004, 171) mukaan tutkimalla
yksityistä tapausta kyllin tarkasti, saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää
ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. Oli hyvä, että haastateltavien ikäskaala oli niin laaja, nuorimpien ollessa yhdeksän vuotiaita ja vanhimman 22-vuotias. Tämä lisäsi valtavasti kokemuksen vaihtelua ja itsereflektion eriasteisuutta.
Muun muassa Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002, 122) tutkijan omat eettiset kannat vaikuttavat aina tutkijan tieteellisessä työssä tehtyihin ratkaisuihin. Tutkimuksessani olenkin
pyrkinyt huomioimaan tutkimuseettiset näkökulmat, jotka korostuvat varsinkin kun mukana
on alaikäisiä lapsia. Eettisyys on huomioitu alusta asti siten, että olen avoimesti kertonut
tutkimuksen tavoitteista ja aineiston käyttötarkoituksesta. Nämä seikat on esitelty haastattelulomakkeen saatekirjeessä (liite 2). Haastattelutilanteessa olen korostanut vapaa-ehtoisuutta, ja mahdollisuutta keskeyttää haastattelu niin halutessaan. Ala-ikäisiltä haastateltavilta pyydettiin kirjallinen lupa haastattelun nauhoitukseen, jossa oli sekä lapsen että vanhemman suostumus (liite 1). Tärkeänä pidin läpi prosessin tutkittavien anonymiteetin turvaamista. Tästä on huolehdittu muuttamalla henkilöiden, ohjaajien, hevosten ja muiden
esille tulevien henkilöiden tai paikkojen nimiä.
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5 Tutkimustulokset
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää 1) Miten sosiaalipedagoginen hevostoiminta näyttäytyy lasten ja nuorten kokemuksissa? ja 2) Millä tavoin toiminnallisuus, yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja dialogisuus tulevat esiin näissä kokemuksissa? Olen jaotellut lasten ja nuorten kokemukset fenologisin menetelmin neljään eri sisältöalueeseen, jotka kuvaavat heidän
kokemuksiaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan parissa. Sisältöalueita ovat: oma kehittyminen, tallipäivän sisältö ja toiminnan vuorovaikutuksellisuus. Peilaan kokemuksia sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yleisesti tunnettuihin neljään periaatteeseen, joita ovat toiminnallisuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja dialogisuus. Tarkastelen, millä tavoin nämä nousevat esiin yksilökohtaisissa kokemuksissa, vai nousevatko.

Kuvio 2. Tutkimustuloksien eri ulottuvuudet

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen nuorten kokemuksia näiden osa-alueiden näkökulmasta.
Pohjaan tutkimustuloksiani aiemmin esille tulleeseen sosiaalipedagogiikan viitekehykseen,
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan teoriapohjaan ja hevosen luontaisiin ominaisuuksiin
liittyvään tietoisuuteen. Lisäksi peilaan tuloksia aiempaan ihmisen ja hevosen välisestä suhteesta kertovaan tutkimustietoon.
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5.1 Tallipäivän sisältö
Halusin tietää, millä tavoin nuoret kokevat tallipäivän kulun. Kartoitin aluksi, minkälaisia
asioita he tekivät toimintansa alussa ja millaisia asioita tekevät nykyään. Näin sain selville,
mitkä asiat ovat muuttuneet ja millaiset pysyvät samoina. Lisäksi nostan esille tallipäivään
liittyvän mielialan; miten nuoret kokevat tallille lähtemisen ja siellä olemisen sekä minkälainen tunne on tallipäivän jälkeen. Toiminnan keskiössä on kokemusten mukaan hevosen
hoitaminen ja ratsastus. Toiminta on pääasiassa ohjaajajohtoista, mutta siinä painottuvat yksilölliset kokemukset ja harjoitukset hevosen kanssa sekä osassa myös yhteistoiminta muiden toiminnan kävijöiden kesken.

5.1.1 Toiminnallinen ja turvallinen tallipäivä
Sosiaalipedagoginen hevostoimintakerta näyttää nuorten vastausten mukaan muodostuvan
aina tapauskohtaisesti, mutta sieltä nousee myös paljon yhteneväisyyksiä. Tallipäiviä leimaa
läpi linjan toiminnallisuus, joka näkyy niin käytännön toiminnassa ja osallistumisessa kuin
vastuunkannossakin.
Nuoremmat vastaajat ovat aloittaneet opettelemalla hevosen hoitamista, johon kuuluu kaikkien mukaan ainakin hevosen harjaaminen ja kavioiden puhdistus. Ratsastukseen liittyvät
opit riippuvat lähtötasosta. Ne, jotka eivät olleet ennen ratsastaneet, aloittivat talutusratsastuksesta ja liinassa menosta, mutta kokeneemmat saivat mennä heti itsekseen ja harjoitella
hevosen hallintaan liittyviä asioita. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta muuttuu tallikäyntien myötä syvällisemmäksi; toiminta tarjoaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia uusia haasteita
ja elämyksiä, mutta perusasiat pysyvät samanlaisina. Tallipäivässä on suurimman osan mukaan tietyt rutiinit, jotka toistuvat kerrasta toiseen. Tavallisesti haetaan ensin hevonen sisälle,
hoidetaan se, haetaan varusteet ja mennään kentälle. Lopuksi hoidetaan hevonen ja laitetaan
tavarat oikeille paikoille. Talliyhteisö, jossa toistuvat aina samat rutiinit, luovat turvallisuuden ja pysyvyyden tunnetta asiakkaalle, koska vaikka elämä heittelisi kuinka, tallilla rutiinit
ovat samoja päivästä toiseen (Kjäldman, 2003, Pitkänen, 2008, 39).
Talliyhteisöissä on omat sääntönsä, jotka on suurelta osin laadittu hevosen hyvinvoinnin takia ja joita kaikkien tulee noudattaa jo pelkästään turvallisuuden takia. Lasten ja nuorten on
yleensä helppo sitoutua selkeisiin sääntöihin, joilla on selkeä tarkoitus. (Huhta, 2009, 1.)
Selkeät säännöt ja rutiinit tekevät talliympäristöstä turvallisen paikan kun kaikki tietävät
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mitkä ovat tallin toimintatavat. (Palola, 2013, 160, 165.) Haastatteluiden perusteella talleilla
oli aina perussäännöt, jotka eivät eronneet tyttöjen välillä. Näin oli myös Ojasen (2011, 283)
väitöskirjassa, jossa hän tarkasteli tyttökulttuuria ratsastustallilla. Sääntöjä pidetään varsinkin vanhempien vastaajien keskuudessa itsestään selvinä ja automatisoituneina:
Just noi perus et ei saa juosta tallissa ja ei saa hyppii, meluta ja sitte kamat
pitää laittaa paikoilleen ja ollaan kilttejä toiselle ja noi.. Janita, 14 v
No ei täällä oikeen oo sillee (..) mut niin ihan niinku näitä perussääntöjä. Ei
oo niin tiukkaa ku jossain ratsastuskouluissa. Anne, 20 v
Annen vastaus kertoo sääntöjen implisiittisisyydestä, eli säännöt koetaan sisäistyneeksi
osaksi omaa toimintaa, eikä niitä nähdä välttämättä ulkoisina normeina. Tästä syystä osalla
haastateltavista tuntui siltä, ettei sääntöjä ole. (ks. myös Ojanen, 2011, 184.) Toisella tallilla
säännöt olivat eksplisiittisempiä, mikä näkyi niiden kirjaamisena seinällä. Hevoseen ja talliympäristöön liittyvien sääntöjen lisäksi esiin nostettiin se, ettei ketään kiusata ja toisia kohdellaan reilusti. Tallin seinällä oli myös huomiosanoja/lauseita, kuten Kiitos, Voinko auttaa?, Moi, jotka toimivat muistutuksena tallin hengestä ja käyttäytymisestä, johon pyritään.
Nuoremmilla vastaajilla sääntöjen merkitys tuntui korostuneemmalta ja riskit tiedostetuilta:
Ei saa juosta, ei saa huutaa (--), ettei hevoset säikähdä eikä ratsastaja tippus
sieltä. Tanja, 9 v
Siel pitää ainaski käyttää kypärää (..) koska jos sää tiput sieltä niin sun pää
voi halki mennä. Emma 10 v
Hevonen itsessään antaa siis jo tietyn fyysisen auktoriteetin (Palola, 2013, 163), jonka piittaamatta jättäminen voi olla itselle jopa hengenvaarallista. Kypärän käytön itsestäänselvyys
korostui myös seuraavassa katkelmassa, jossa Kaisa spontaanisti nosti esiin kuinka tärkeänä
kypärän käyttöä heillä pidetään:
Mira 11 v: No jos hevoset ei oo sisällä niin me haetaan ne sisää.
Kaisa 9 v: Ei! Ensin me haetaan kypärät ja SIT vasta haetaan hevoset. Me
harjataan ne.
Tallipäivä alkaa tyypillisesti hevosen hoitamisella. Hevosen hoitaminen riippuu toiminnan
kokoonpanosta. Yksilötoiminnassa hevosen kanssa ollaan yksin tai ohjaajan kanssa, mutta
ryhmätoiminnassa hevosta hoidetaan yleensä pareittain. Jokaisella haastateltavalla oli oma
nimikkohevonen, johon liittyvät hoitotoimenpiteet vaihtelivat. Toisella tallilla jokaiselle oli
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nimetty oma hoitohevonen, mutta sitä ei tarvinnut hoitaa kuitenkaan joka kerta, vaan hoidettava hevonen vaihtelee. Pidemmän aikaa käyneellä nimikkohevonen hoitamisessa on enemmän vastuuta ja myös vapauksia tehdä esimerkiksi kentällä harjoituksia ilman ohjaustakin.
[Pitää] hoitaa sen kamat ja harjaa se hyvin ja pitää sen kamat kuosissa.. (--)
mä yleensä teen sen kaa maastakäsinjuttui. Sitäki ponii mä oon hoitanu tääl
sellaset 5 vuotta (--) Janita, 14 v
Suhdetta leimaa myös molemminpuolinen luottamus ja tuntemus, joka on tullut Janitan
mukaan ajan kanssa. Pienemmällä tallilla hoidettava hevonen pysyi koko ajan samana,
mikä luo osaltaan pysyvyyttä ja läheisemmän suhteen ihmisen ja hevosen välille: ”On se
kiva sillee ku on ollu koko ajan sama hevonen, siitä on tullu vähän sillee kaveri, ettei oo
semmonen ratsastuskoulu.” Sofia (16 v) liittää kommentissaan hevoseen kaverin piirteitä
ja vertaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa ratsastuskoulutoimintaan, jossa hän on käynyt
nuorempana. Ratsastuskouluissa hevonen vaihtuu usein jokaisella tunnilla, jolloin siihen ei
pääse kehittämään samanlaista suhdetta kuin Sofia pystyy tekemään nykyisessä hevosmuodossa.
Palolan (2013) mukaan tarve hoitamiselle ja hoivattuna olemiselle on lapselle suuri, vaikka
se ei näkyisi hänen käyttäytymisessä. Hevosta hoitaessa lapsi kokee itsensä tärkeäksi, sillä
hänellä on merkitys hevosen hyvinvointiin. Samalla lapsi saa kokemusta vastuusta ja saa
olla huolenpitäjän roolissa. (Palola, 2013, 160.) Emman kokemuksessa nousee ilmi, kuinka
monenlaisia asioita hevosen hoitamiseen liittyy.
Sitte [ratsastuksen jälkeen] pesen ne kuolaimet ja sitte tota ne ko laitetaan ne
heijastimet tänne jalkoihin (..) niin suojat, pesen ne ja sitte tuota jos Lakritsilla
on jääny jotain hiekkaa mutaa sen turkkiin kiinni niin mä otan sienen ja putsaan ne sitten (--) ja harjaan tukan.. sen harjan. (--) Sit ku mennää tonne
omaan tarhaan niin tota oon auttanu laittaa sadesuojaa. Ja hoidetaan omat
kamat. Jos on jääny mutaa ja niitä niin siivoan (..) jos tulee kavioista mutaa
niin yleensä harjaan ne ulos. Emma 10 v
Hevosen hyvinvointiin liittyvät myös muut tallityöt, joista esiin nousi karsinoiden puhdistaminen, vesien vieminen ja heinien pussitus. Hevosesta huolehtiminen antaa asiakkaalle kokemuksia arjen rutiinista, joista hänen oma hyvinvointikin syntyy: puhtaus, säännöllinen
ruokailu, tarpeellinen liikunta ja lepo (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, 2015).
Hevosen hoitaminen lisää myös empatiakykyä; hevosen asemaan asettuminen on tärkeää,
jotta sen perustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Ylemmässä katkelmassa voi huomata Emman
tietää, että likaiset kuolaimet, hiekkaiset suojat tai kurainen karvapeite voivat aiheuttaa hevoselle hiertymiä ja osaa siksi rutiininomaisesti pestä ne. Tallilla opitaan pitämään myös
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ympäristö siistinä ja huolehtimaan tavarat oikeille paikoille, mikä on myös turvallisuuskysymys. Osalla talleista tallinomistaja hoitaa hevosen perushuolenpidon, jolloin itselle jää hevosen siisteydestä huolehtiminen ja omien jälkien siivoaminen: ”Ei mul sillee oo muuta ku
tuo hevosen laittaminen ja semmonen, et mun ei tarvi mitään heiniä viedä, toi omistaja hoitaa tääl juttuja. Mut kaikki hoitaa hevosten jäljet.” Annen esimerkissä tallin toiminta yksityistallina aiheuttaa jonkinlaisia rajoitteita toiminnalle. Tallin omistajan hoitaessa kaikkien
hevosten perushoidon (ruokinta, tallin siivous ym.), sulkee se samalla myös mahdollisia toimintatapoja ja kasvun paikkoja sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.
Ratsastus näyttäytyy haastatteluiden perusteella monipuolisena toimintana. Tallipäivinä ratsastetaan sekä satulalla että ilman, ja mennään sekä kentällä että maastossa. Joka kerta ei
edes nousta hevosen selkään. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei lähde perinteisestä ratsastuksen opettamisesta, vaan ratsastuksen teknisten taitojen oppimista tärkeämpää on yhteys hevoseen, yhdessäolo, onnistumiset ja elämykset (Huhta, 2008, 2). Muun muassa Merin
mukaan ohjaaja suunnittelee joka kerta erilaista ohjelmaa, johon hän voi itsekin vaikuttaa.
Merin esimerkistä huomaa myös toiminnan vaikutuksen hänen elämänhallintaan: siinä missä
aluksi kaikki piti olla hyvin suunniteltua ja hänen piti tietää mitä tulee tapahtumaan, on hänen
itseluottamuksensa kasvanut toiminnan myötä niin, että nykyään hän uskaltaa heittäytyä
spontaaniinkin toimintaan.
Alussa ratsastin joka kerta ja mentiin aika saman kaavan mukaan, koska halusin niin. (--) Nykyään usein edelleen ratsastan, mutta joka kerta on yksilöllinen, erilainen. Mennään fiilispohjalla aika paljon. (--) Välillä meen ilman satulaa, välillä mennään rentoa ”koulutuuppailua” hyvällä fiiliksellä. Ollaan
käyty myös metsäkävelyillä, taluttaen ja ratsastaen. Meri 22 v
Kaikissa vastauksissa nousi ilman satulaa ratsastamisen kokemukset. Ilman satulaa ratsastaminen tuo kokemuksen turvallisesta fyysisestä läheisyydestä ja yhdessäolosta, sekä antaa
myös hoivantunteen (Palola, 2013, 160). Tasapainoharjoitukset ja venytykset auttavat hahmottamaan omaa kehoa ja hevosesta huokuva lämpö osaltaan rentouttaa kehoa ja mieltä,
kuten tulee ilmi seuraavissa katkelmissa:
Sit me joskus venytellään hevosella sielä päällä, sillee että tota Taru [ohjaaja]
sanoo, että ku sä istut satulan päällä niin laita oikee käsi korvaan tai kosketa
sitä, sit toinen käsi. Sitte tonne häntään pitää koskettaa vaikka niinku sillee
ristiin kummallaki kädellä. Ja sit saako omiin varpaisiin koskettuu. (--) Sit me
ollaan maattu siellä hevosen päällä ja sit me ollaan menty väärinpäin sillee
makaamaan. Emma, 10 v
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Hevosen selässä on niin mukavaa ja turvallista istua, vaikka sitten vain käveltäis ja juteltais. Meri, 22 v
Luottamusharjoitukset silmät kiinni mennen tuovat äärimmäisen aistikokemuksen. Silmien
ollessa kiinni läsnäolo ja keskittyminen voidaan kohdentaa pelkästään hevosen fyysiseen
liikkeeseen ja omaan kehollisuuteen, jolloin tietoisuustaidot kehittyvät ja tunneside hevoseen vahvistuu:
[Tehdään] vähän sellasta jotain luottamis..sellasii. harjotuksii. Ollaan tehty
jotain silmät kiinni.. jotain sellasii et ratsastetaan silmät kiinni ja ilman käsii
sillai et saa sitä tuntumaa sen hevosen kaa. Sofia, 16 v
Sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle on tyypillistä myös maastossa ratsastaminen. Palolan (2013, 164) mukaan luonnossa ratsastaminen on ainutlaatuinen, intensiivinen kokemus,
joka rauhoittaa mieltä sekä tasapainottaa ja harmonisoi osallistujan usein levotontakin elämää. Anne muisteli erästä maastokokemusta, josta hänelle oli jäänyt erityisen hyvä mieli:
Se oli kiva, et tein sen kans pitkän lenkin tuolla [maastossa] ja se ei säikkyny
mitään ja mä sain siihen tosi hyvän kontaktin, että pysty tiäkkö pitkillä ohjilla
tehä sen koko lenkin. Anne, 20 v
Juuri luonnossa liikkumisen rauhoittavuus ja tiivis läsnäolo itsensä kanssa nousee esille Annen kokemuksessa. Oma rauhallisuus siirtyi hevoseen ja hän pystyi antamaan hevoselle ihan
pitkät ohjat rentoutuen itse selässä. Myös Leinosen (2013, 256) ihmisen ja hevosen suhteen
muuttumisesta kertovassa tutkimuksessa olennainen osa elämyksellisyyttä olivat maastolenkit hevosella, joihin liittyi niin rauhallinen meno ja luonnon ihailu kuin vauhdikkuus ja jännitys. Tässä tutkimuksessa esiin nousi vain rauhalliseksi koettuja maastoretkiä tai luontokokemuksia. Ympäröivä luonto on jo itsessään voimaannuttava elementti, mistä on saatu viime
aikoina myös tutkimuksellista näyttöä (Palola, 2013, 164). Aina tallipäivän luontoelämyksiin ei tarvita edes hevosta. Emma käy tallin läheisessä metsässä usein, kun tallilla on ylimääräistä aikaa:
Mä muistan erityisesti, tää ei välttämättä heppaan liity, mut se oli onnellinen
kun se löysi kanttarelleja sieltä metsästä (naurua). Emman äiti
Joo, (..) sit ku Päivi [ohjaaja] hakee hevoset (--) tai jos Päivillä on ollu toinen
vuokralainen siinä ratsastamassa niin mää oon käyny siinä välissä [metsässä].
Emma, 10 v
Vaikka sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei keskitykään varsinaisesti ratsastustaitojen
opettamiseen, on osalla vastaajista myös ratsastustuntityyppisiä kokemuksia.
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Jos me ollaan kentällä nii voi olla jotain eri harjotuksii ja sillai, et sillon se on
enemmän vaan sitä ratsatusta. Sofia, 16 v
No kaikkee niinku kouluratsastusjuttui, niinku ihan semmosta perus hallintaa
ja sit näitä niinku peruutuksii, pohkeenväistöö, pujotteluu. (--) Kyl mä sitä sillee aina odotan [tallille tuloa], ja sellasta että ravataan ja laukataan ja mennään sillee kunnolla. Anne, 20 v
Tämä poikkeaa hieman tavallisesta ajatuksesta, jossa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
tehtävänä ei nähdä olevan varsinaisten kouluratsastusliikkeiden (kuten Annen kommentissa)
harjoittelu. Toisaalta nämäkin harjoitteet tuovat onnistuessaan minäpystyvyyden tunnetta ja
kehittävät yleistä hevosenhallintaa ja oman kehon tietämystä, kun avut tulee antaa oikeaan
aikaan ja oikeaan paikkaan. Nuoremmilla vastaajilla kouluratsastus ei nouse esiin, vaan painopiste on hevosen perushallinnan harjoittelussa, leikillisyydessä ja yhteistyössä. Tästä kertoo myös terminologia. Siinä missä ratsastuskoulussa korostuu ratsastusliikkeiden ja –urien
nimet, ei sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa olla kiinnostuneita oikeista termeistä vaan
kokemuksista ja tuntemuksista. Kolmessa vastauksessa nousi esiin myös kaverin taluttaminen, kun hän on selässä.
Yleensä toinen taluttaa ja toinen on selässä ja sitte voidaan mennä vaikka jotaki semmosia pujotteluja tai sitte on ollu erilaisia leikkejä, nekki on hauskoja.
(--) Pitää niinku ryhmässä päästä nopeesti kiertämään joku juttu ja sitte takasin tai niitä on ollu erilaisia. Tyttöjen henkilökohtainen ohjaaja.
Sillee me tehään [toinen ihminen selässä ja toinen taluttaa], ja sit me ollaan
menty, tota mitä non.. noita tolppia mitä me ollaan kierrelty (..) niitä tötsiä
pujoteltu. Sit me ollaan menty, soli ihan eka kerta niin mä osasin heti sillee,
mentii ihan tiukkoja käännöksii. Emma, 10 v
Vaikka toiminnan keskiössä on hevonen, tulee osallistavissa talutusharjoituksissa ja ryhmätehtävissä huomaamattakin käyttäneeksi vuorovaikutustaitoja ja harjoiteltua ryhmässä toimimista. Kaverin kanssa tehtävät toimet yhdessä hevosen kanssa luovat luontaista yhteistyötä, kun kaikki ovat osallisena toimintaan.
Sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle on tyypillistä myös maastakäsintyöskentely, jolloin
ihminen vaikuttaa hevoseen maastakäsin, tyypillisesti hevosen ollessa irti tai pitkän narun
päässä. Maastakäsintyöskentelyllä voidaan tarkoittaa laajemmin myös kaikkea hevosen
kanssa tehtäviä asioita, joissa ei olla selässä, kuten hevosen hoitamista. Tässä tutkimuksessa
tarkoitan maastakäsittelyllä kuitenkin nimenomaan sellaisia asioita, joissa toteutetaan tietoisesti hevosen kanssa kommunikointiin liittyviä harjoitteita esimerkiksi kentällä toimiessa.
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Mä yleensä teen sen kaa maastakäsinjuttui (..) mulla on se irti tuolla kentällä
ja joskus mä oon rakentanu siihe estee ja juoksen ja ite hyppään ja sit se hyppää. Ja sit me kiemurrellaa siellä ja pysähdytään ja pyöritään. Janita 14 v
Maastakäsin työskentely lisää molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta. Hevonen ei
kuitenkaan itsekseen lähde seuraamaan tai väistä ihmistä. Sofia kertoo yhdessä esimerkissä,
että joskus ennen ratsastamista tehtävänä on saada hevonen seuraamaan ihmistä. Ilman oikeanlaista asennetta hevonen ei kuitenkaan lähde seuraamaan: ”no sillai et sen kaa haluu
oikeesti olla ja sitte että niinku kuitenki vähän niinku päättäväinen.” Toiminnassa nousi
esille paljon kokemuksia, jossa non-verbaalinen viestintä on pääasiassa. Hevosen kanssa toimiessa ihminen joutuu miettimään kehollista ilmaisuaan ja tulkitsemaan hevosen reaktioita,
sekä muuttamaan tarvittaessa omaa toimintaansa hevosen reaktioiden mukaan (Palola, 2013,
162). (Enemmän ”oikeanlaisesta asenteesta” ja hevosen ja ihmisen vuorovaikutuksessa luvuissa 5.2 ja 5.3.1)
Tyttöjen kokemusten mukaan tallipäivä näyttäytyy kokonaisvaltaisena kokonaisuutena,
jossa on tietyt hevosen hyvinvoinnista lähtöisin olevat säännöt ja toistuvat rutiinit, mutta
myös valtavasti tilaa erilaisille toimille. Tallipäivä hevosenhoitamisineen ja ratsastuksineen,
sekä yhteistyöharjoituksineen hevosen ja toisten ihmisten kanssa rakentaa jokainen kerta
erilaisia psyykkisiä, fyysisisiä ja sosiaalisia kokemuksia.

5.1.2 Ristiriitaisuutta ja raitista ilmaa – tallikäyntiin liittyvät mielialat kokemuksissa
Lasten ja nuorten kokemusten mukaan tallikäyntiin liittyy monentyyppisiä mielialoja. Tunne
on usein erilainen ennen tallikäyntiä, sen aikana ja kotona tallilta palatessa. Tunteet voivat
olla myös ristiriitaisia.
Tallille lähteminen aiheuttaa osalle vastaajista negatiivisia tunteita. Taustalla voi olla haasteita toiminnanohjauksessa (enemmän luvussa 5.2.2), josta yksi esimerkki on aloitteellisuuden haasteet. Nämä näkyvät vaikeutena tehtävän tai toiminnan aloittamisessa (Isomäki,
2011). Kolme vastaajaa kertoi, että heille on välillä haasteita saada itsensä lähtemään tallille.
Syitä haluttomuuteen olivat muun muassa kavereiden kanssa oleminen, ahdistunut, pelokas
tai masentunut olo sekä haasteet kulkemisessa.
Kotona mua sillee et onko pakko, en jaksa, en pysty nyt. Oon mieluummin kavereiden kanssa jossain.. Se on niinku aina ennen tallii, mä oon tosi sillee et
ei. Ei, ei pysty. Mä oon tosi mont kertaa mennyt just sillä kannalla et en jaksa.
Janita 15 v
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Janitalla ohjaajan tuki ja toimintatavat auttavat tyttöä lähtemään tallille sovittuna aikana:
”Mervi tyyliin soittaa mulle et sillee ’tuu ny hei.. täällä on nyt, keksitään sulle jotain.’ Kyl
mä sit tuun ja sit mä huomaan, et ei se oo niin paha tulla tänne”. Olo on Janitan tapauksen
tyyppisesti kaikilla muillakin muuttunut, kun tallille on saanut lähdettyä ja päässyt perille
(ks. myös Pitkänen, 2008, 17). Merillä tallille lähteminen helpottaa ahdistunutta oloa: "Mut
aina oon lähtenyt tallille ja se on aina edes vähän korjannut sitä fiilistä parempaan suuntaan". Sofiallakin alun satunnainen lähtemisen vastahakoisuus vaihtuu tallilla positiivisuudeksi: "Mut sitku on täällä niin se on aina kivaa. Että sillon ku mä oon täällä, ei mul sillo
oo sellanen fiilis mä et haluun kotiin".
Vaikka edellä mainituilla vastaajilla on haasteita lähteä tallille ja aloittaa siten päivän toiminta, ei talliympäristössä esiinny ongelmaa toimia omatoimisesti tai päästä tallitöissä alkuun. Tallilla aloitekyky on sen sijaan korkea ja osa tekee pyytämättäkin töitä:
Yleensä jos katotaa et joku tallihomma on tekemättä niin tehään se. Ja jos me
tiedetään vaikka et jollain on tallivuoro niin me mennää kysyy Merviltä [ohjaaja] just, että voiks ton tehä tai onks tääl mitää tekemistä ja sit Mervi kertoo
meille duunii ja sit me aletaa tekee niitä (..) Janita, 14 v
Lopuilla haastateltavilla tallille lähtö sen sijaan herätti pelkästään positiivisia tunteita. Olo
ennen tallille lähtöä on kaikkien nuorempien (8–11-vuotiaiden) vastaajien mukaan hyvä ja
tallille on kiva lähteä. Emman mielestä tallille on mukava lähteä, koska siellä on kivaa ja on
kiva ratsastaa. Tallille lähtöä, ja etenkin ratsastusta, odottaa myös Anne, 20 v "Kyl mä sitä
[tallille lähtöä] sillee aina odotan, ja sit just sellasta että ravataan ja laukataan ja mennään
sillee kunnolla". Tallilla oleminen oli kaikkien mielestä mukavaa. Meri kertoo kuinka tallilla
voi olla juuri sellainen kuin sillä hetkellä tuntuu:
Talli on mulle turvallinen paikka, jossa voin ja saan olla just sellasena kun
oon. Itketään kun itkettää ja nauretaan kun naurattaa. Ei tarvii feikkaa ja kukaan ei tuu arvostelemaan.
Merin lisäksi myös kahdessa muussa kokemuksessa nousi esiin hyväksynnän tunne. Tämä
tuli esille myös Ojasen (2011, 276–268) tutkimuksessa, jossa tallilla käymisen merkitys liittyi niin sosiaaliseen hyväksyntään talliyhteisössä kuin hevosen kanssa tapahtuviin ”kelpaamisen kokemuksiin”. Tässä tutkimuksessa esille nousi etenkin hevosen kanssa koetut hyväksynnän tunteet. Hevosen kanssa toimiminen antaa ylipäätään paljon onnistumisen kokemuksia, mutta myös voimakkaita muitakin tunnetiloja kuten pelkoa, kiukkua ja turhautumista (Palola, 2013, 161). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarttuu juuri tähän, sillä hevo-
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sen herättämien tunteiden kautta voidaan yhdessä ohjaajan kanssa miettiä, mikä sai ihmisessä aikaan tuollaisen tunteen. Meri on oppinut huomaamaan, mistä hänen tunteensa kumpuavat ja kohtaamaan ne turvallisessa ympäristössä ohjaajan kanssa:
Oon kokenut tallilla pettymyksiä, epäonnistumisen tunteita ja riittämättömyyden tunteita. Ratsastaessa tulee välillä tosi ankaria ajatuksia ja epäonnistumisen tunteita, kun oma riittämättömyyden tunne nousee pintaan. Ollaan niistä
puhuttu ja se on aina auttanut. Mervi [ohjaaja] on ohjannut mua koko ajan
lempeämpään suuntaan, kun oon niin kovin ankara itselleni. Meri 22v.
Merillä on taustalla myös vakava ratsastusonnettomuus, mistä hänelle on jäänyt pelkoja.
Edelleen ratsastuksen aikaiset hevosen säikkymiset säikäyttävät Merin, mistä hänelle jää
usein epäonnistumisen ja pettymyksen tunteita. Näissä tilanteissa ohjaajalla on suuri rooli.
Vieressä kulkeminen ja jutteleminen asiasta ovat aina helpottaneet asiaa, mistä on kokemusta myös Yrjölällä (2011, 100): ”kun asiakas selvittelee pelkoja yhdessä ohjaajan kanssa,
ymmärtää niiden sisältöä ja rohkenee jatkaa matkaa, hän vahvistuu”. Hevosen aiheuttamia
pelkoja käytetään avuksi asiakkaan ymmärtämisessä. Itsetunto kasvaa, kun ihminen oppii
kestämään pelkoja ja saa kokemuksen, että voi voittaa ne (Yrjölä, 2011, 100), kuten Merin
tapauksessa.
Hevosurheiluun liittyy ilmeisiä vaaroja, ja onkin aivan tervettä jossain määrin pelätä hevosen
selästä putoamista (Pitkänen, 2008, 109). Hevosen säikkyminen tai selästä tippuminen on
aiheuttanut jännitystä ja pelkoja myös lähes kaikille muillekin haastateltaville, kuten Annelle: ”sit jos ollu semmosii tilanteita et hevonen niinku pelästyy tai säikähtää niin kyl sitä
sit itekki jää tavallaan sinne kehoonki se”. Anne on tippunut kahdesti, mutta noussut molemmilla kerroilla heti takaisin selkään. Myös Tanja on tuntenut tallilla jännitystä ja pelkoakin: ”mulla on käyny nii, kun mä ratsastin Villellä tai Kallella, niin mä putosin sieltä selästä
(--) ja sit mun poni on menny polvilteen ja mä oon kerran pysyny siinä”. Tanjaa ei jännittänyt
kuitenkaan mennä takaisin selkään. Aada on kokenut haasteita hevosen hoidossa kun poni
on tökkinyt päällä, eikä hän meinannut päässyt karsinasta pois. Tässä tilanteessa kaveri tuli
auttamaan ja tilanteesta selvittiin yhdessä.
Tallikäynnin jälkeen olo vaihtelee ihmisestä riippuen, osalla on myös ristiriitaisia tuntemuksia. Merillä tunteet vaihtelevat tallikäynnin mukaan. Usein olo on aina parempi ja kevyempi
kuin tallille lähtiessä, myös ahdistus on vähentynyt ja rauhallisuus lisääntynyt. Toisaalta
Meri kokee joskus myös harmin tunteita, mutta hän ymmärtää että pettymykset kuuluvat
elämään: "Toki voi olla pettynyt, jos ei joku juttu menny niinku toivo mut sellasta se on."
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On yleinen ilmiö, että hevosten läheisyydessä väsymys häviää ja energia lisääntyy. Nykyhetkeen keskittyminen mahdollistaa syvän psyykkisen levon, joka on samankaltainen kuin
leikkiin uppoutuneen lapsen tila. (Yrjölä, 2011, 92.) Suuri osa vastaajista mainitsi olevansa
tallilla hyväntuulisia ja energisiä. Toisilla energinen olo jatkuu vielä kotona. Sofialle tallilla
käyminen tuo myös motivaatiota opiskeluun: "Muuten mä oon ollu vähän sillee, et mullon
vaan kouluu. Niin sit on mukava päässä tehä jotain muutaki (tallille), niin tulee enemmän
energiaa ja sillee motivaatioo." Tallipäivän toiminnallisuus vie veronsa ja tulee hyvin ilmi
nuorimpien tyttöjen vastauksessa, kun kysyin millainen olo on tallipäivän jälkeen: ”Ainaki
väsyny ja nälkä!” Kaisa 9v. Tallilla käyminen tuntuukin Kaisan mukaan lihaksissa. Monipuolisen fyysisen työskentelyn on todettu lisäävän terveydentunnetta ja vähentävän stressiä.
Fyysisessä työssä kehon myös mielihyvähormonin, endorfiinin, tuotanto kiihtyy (Pitkänen,
2008, 31). Tämä tulee ilmi muun muassa Annen kokemuksessa: ”tavallaan [olo on] vähän
väsyny ja sit kuitenki tuntuu tosi hyvälle.” Sofia lisää vielä ulkona olemisen vaikutukset yöuniin: ”se [tallilla oleminen] on niin mukavaa, saa niinku raitist ilmaa ja nukkuu sit hyvin.”
Siinä missä osalla tallille lähteminen on vaikeaa, niin on myös sieltä kotiin päin lähteminen
haastavaa, mutta vain positiivisessa mielessä: ”Talli on niin ihana paikka, että sieltä lähteminen on usein hankalaa”, Meri 22 v.
Tallikäyntiin liittyy siis erilaisia tuntemuksia eri ajankohtina. Tallille lähteminen näyttäytyy
tyttöjen kokemuksien mukaan osittain ristiriitaisena: kotona saattaa tuntua, ettei tallille jaksaisi lähteä, mutta tallille päästyä olo muuttuu hyväksi. Osa vastaajista odottaa tallilta selkeästi sitä, että pääsee ratsastamaan, kun taas etenkin vanhemmilla vastaajilla tallilla käymiseen liittyy paljon muutakin toimintaa ja ajatustyötä. Tallilla ollessa ajatukset selkiintyvät ja
tallilla oleminen tuntuu helpottavalta. Tallilla tunteet voivat vaihdella isoista onnistumisen
kokemuksista pelkoon ja epävarmuuteen. Tallipäivä vierähtää nopeasti ja yksitoista vuotiaan
Aadan mukaan tallilla oleminen on niin mukavaa, että tuntuu että siellä kestää vain minuutin.
Tallilla olemisen fyysisyys ja raitis ulkoilma tuovat mukanaan positiivisia rinnakkaisvaikutuksia: tallipäivän jälkeinen motivaatio ja energia helpottavat koulutehtäviin keskittymistä
ja tuo yleistä hyvää mieltä. Tallilla oleminen tuo myös terveyshyötyjä, kun väsymys ja nälkä
tuovat ruokahalua ja helpottavat nukahtamista sekä parantavat unenlaatua.
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5.2 Kokonaisvaltaista kehittymistä

Halusin tietää, missä asioissa haastateltavat olivat saaneet onnistumisen kokemuksia ja
missä asioissa he olivat kehittyneet. Vastauskirjo oli laajaa: nuorempien vastaajien keskuudessa korostuivat hevosenhoitoon ja ratsastukseen liittyvät taidot, mutta vanhemmat vastaajat analysoivat opittuja asioita syvällisemmin. Heidän kehittymisensä liittyi edellä mainittujen taitojen lisäksi omaan toimintaan liittyviin tekijöihin. Kokosin kaavion nuorten kertomista asioista, joissa he olivat kokeneet kehittyneensä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
myötä.

Kuvio 3: Asioita, joissa lapset ja nuoret ovat kokeneet kehittyneensä tallilla
Toiminnan koettiin kehittäneen kaiken kaikkiaan ratsastus- ja hevosmiestaitoja sekä omaan
psyykkiseen puoleen liittyviä asioita, joita olivat omaan toiminnanohjaukseen liittyvät asiat,
minäkuvan kehittyminen, elämänhallinta ja sosiaaliset taidot. Tässä luvussa tarkastelen näitä
kehittymisen osa-alueita tarkemmin.

5.2.1 Laukkaamista ja letitystä – ratsastus- ja hevosmiestaitojen merkitys toiminnassa
Kuten aiemmissa luvuissa olen maininnut, sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei lähde perinteisestä ratsastuksen opettamisesta vaan tavoitteena on saada yhteys hevoseen, yhdessäolo, onnistumiset ja elämykset (Huhta, 2008, 2). Ratsastus on kuitenkin vastaajienkin mukaan tärkeä osa sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja antaa paljon erilaisia kokemuksia.
Ratsastuksessa ratsastaja viestii tarkoitusperiään hevoselle erilaisten apujen välityksellä.
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Näitä apuja voidaan antaa esimerkiksi pohkeiden, ohjien, istunnan ja äänen avulla. Ratsastus
perustuu näin ollen molemminpuoliseen vuorovaikutukseen, sillä hevosen antamia merkkejäkin on opittava lukemaan. Hevonen viestii omia merkkejään esimerkiksi korvillaan, pään
asennolla ja omalla liikkumisellaan. Ratsastus, kuten muukin hevosen kanssa toimiminen,
kehittää itsetuntemusta, kehonhallintaa ja keskittymistä (Palola, 2013, 163).
Yleisesti voidaan sanoa, että vastaajat olivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan aikana kokeneet kehittyneensä ratsastuksellisesta lähtötasostaan. Osa oli oppinut niin sanottuja perinteisiä kouluratsastusliikkeitä, kuten pohkeenväistöä ja erilaisia kouluratsastusteitä, kun taas
toiset mainitsevat oppineensa menemään ilman satulaa ja tasapainotteleman hevosen selässä.
Vähemmän ratsastaneille iso kehitys on ollut oppiminen ratsastamaan ilman talutusta ja ohjaamaan hevosta. Varsinkin nuorempien vastaajien keskuudessa laukkaaminen nousi esille
monissa yhteyksissä. Osa oli oppinut menemään myös puomeja ja pieniä esteitä. Hevosavusteisessa toiminnassa edetään kuitenkin perinteiseen ratsastuksenopettamiseen nähden hitaasti, sillä ratsastuksellisia tehtäviä tärkeämpänä asiana opetellaan kiinnittämään huomio
pieniin laadullisiin muutoksiin omassa etenemisessä ja siinä, miten oma toiminta vaikuttaa
hevosen tekemisiin (Palola, 2013, 163).
Onnistumiset ja yhteisymmärrykseen pääseminen selästä käsin on hyvin palkitsevaa, mikä
tukee positiivista kuvaa itsestä: ”Ratsastaessa tulee usein onnistumisen kokemuksia ja pystyvyyden tunteita, et uskaltaa tehdä asioita ja pystyy niihin (--).” (Meri 22 v) Tunne siitä,
että pystyy itse hallitsemaan kookasta ja vahvaa eläintä, vahvistaa itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Hevonen ei kuitenkaan anna myönteisiä elämyksiä valmiina vaan vaatii ihmiseltä
vaivannäköä. Palkitsevuuden tunteen saavuttamiseen tarvitaan myös epäonnistumista ja sinnikästä harjoittelua. (Pitkänen, 2008, 33; Palola, 2013, 163.) Emma 10 v mainitsee oppineensa menemään käyntiä ja ravia, sekä harjoitelleensa ohjaamista pujottelemalla tolppien
ympäri. Emma on oppinut menemään myös puomeja. Sofia 16 v on saanut onnistumisen
kokemuksia jatkaessaan ratsastusta pitkän tauon jälkeen ja taitojen palautuessa nopeasti.
Molemmat yhdeksänvuotiaat vastaajat kertoivat ylpeänä, että olivat oppineet laukkaamaan,
Kaisalla ensimmäinen laukkakokemus olikin hänen paras hevosmuistonsa. Tanja mainitsi
vielä, että oli oppinut menemään laukkaa nimenomaan ilman satulaa ja juuri vauhti on ratsastuksessa parasta: ”mun mielestä se laukka, ku se pomppi niin kovaa.” Myös Leinosen
(2013, 256) tutkimuksessa yhdeksi suurimmista elämyksistä nousi hevosen nopeus ja sen
liikkeiden tunteminen.
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Hevosen ratsastaminen ensimmäistä kertaa sen nopeimmassa askellajissa on lähes aina ratsastajalle hieman jännittävää, mutta samalla myös voimaannuttavaa. Laukkaamisen oppiminen on vaatinut ratsastajalta ensin harjoittelua käynnissä ja ravissa. Ratsastajan tulee oppia
hallitsemaan kehoaan niin, että voi antaa oikeat avut, jotta hevonen ensinnäkin lähtee laukkaamaan ja toisekseen ratsastajan tulee osata mukauttaa vartalon liike hevosen liikkeeseen,
jotta hevonen pystyy pitämään laukkaa helposti yllä.
Hikeä nostattava laukka- ja ravityö on myös tehokas psykofysiologisten stressireaktioiden
hälventäjä, mikä johtuu parantuneen hapenottokyvyn vaikutuksista kehoon (Pitkänen, 2008,
31). Hevosen reippaampi liike herättelee näin kehon luontaisia energiavarastoja. Liikeimpulssit näyttävät lisäävän myös mielen elävyyttä, minkä voi huomata siitä, että ihmiset alkavat usein spontaanisti nauraa tai hymyillä, kun hevonen siirtyy ensimmäistä kertaa raviin
(Yrjölä, 2011, 93) tai laukkaan. Näin kävi myös Merin tapauksessa, jossa hän pitkän tauon
jälkeen uskaltautui laukkaamaan: ”Nostin laukan ja pysyin selässä. Laukattiin pitkä sivu.
Mulla oli niin hauskaa! Siirsin Karkin käyntiin ja mä vaan nauroin!” Merin esimerkissä iloa
tuottaa hevosen reippaamman liikkeen lisäksi se, että hän uskalsi tehdä sellaisen asian, mikä
pelotti kovasti etukäteen ja johon hän ei aluksi uskonut pystyvänsä.
Nopeatempoisemman ratsastuksen lisäksi myös käyntityöskentely tuntuu voimaannuttavalta. Sofian mielestä mukavinta on kävellä maastossa joko siten, että hän on ilman satulaa
selässä tai itse taluttaen hevosta. Kävelyillä Sofialla on tapana jutella ohjaajan kanssa kaikenlaisia asioita. Samoja asioita painottaa myös Meri: ”Hevosen selässä on niin mukavaa ja
turvallista istua, vaikka sitten vain käveltäis ja juteltais.” Erityisesti käynnissä ja hevosen
paljaassa selässä istuen ihminen voi tuntea hevosesta heijastuvan lämmön ja oman vartalonsa
liikkeen hevosen keinuvassa liikkeessä. Tämä liike tarjoaa liikedialogia elävän olennon
kanssa, ja voi tutkimuksien mukaan tarjota niitä mielihyväntunteita, joita äiti antaa sylissään
pitämälle vauvalle (Yrjölä, 2011, 93). Ihmisen ja hevosen liikedialogia on verrattu lapsen ja
äidin varhaiseen vuorovaikutukseen, jossa kommunikaatio tapahtuu kehonkielen kautta. Hevosen selässä oleva ihminen olisi tällöin kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. (Törmälehto, 2013,
181.) Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi hevonen tuo käynnissä ratsastaen turvallisuuden
tunteen ja helpottaa keskustelua.
Yhteistyö hevosen kanssa vaatii ratsastajalta täydellistä psyykkistä läsnäoloa, joka saa aikaan rennon ja keskittyneen mielentilaan. Tämä mielentila tuottaa ihmiselle suurta psyyk-
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kistä mielihyvää ja auttaa kokemaan maailman merkitykselliseksi. Tällöin ihminen työskentelee valppaana, mutta levollisena, ilman muita ajatuksia (Pitkänen, 2008, 32). Näin ratsastus
myös irrottaa arjesta ja kahden haastateltavan mukaan vie myös ajatukset pois (ikävistä) asioista: ”Sillä on kiva ratsasta (..) kun saa kaikki ajatukset pois mielestä.” Emman taustalla
on läheisen vakava sairastuminen, ja talli toimii hänelle ikään kuin pakopaikkana arjesta.
Anne on kokeillut ratsastamisen lisäksi useita muita tapoja käsitellä elämäänsä, mutta on
huomannut ratsastuksen parhaimmaksi:
Et mä oon oikeesti kokenu ton ratsastamisen niinku parhaaks tavaks purkaa
asioita ja tällee et mullahan on ollu sillee, et mä oon harrastanu tanssii ja
kirjotan ja niinku kaikkee mahollista (..) Et tavallaan kyl se ratsastus on osa
sitä niinku prosessii mitä mäki käyn läpi. Anne 20 v
Myös Leinosen (2013, 256) tutkimuksen osallistujille oli tärkeää päästä hevosen selkään
erityisesti murrosiässä, elämänkriiseissä tai tavallisen arjen vastapainoksi. Ratsastaessa murheet unohtuivat, kun hevoseen keskittyminen vei kaiken huomion (Leinonen, 2013, 256),
mikä nousee esille myös tässä tutkimuksessa.
Ratsastuksen ohella vastaajat pitivät tallilla eniten hevosen hoitamisesta. Toinen mainituin
kehittymisen kohde on hevosen hoitamiseen ja hevosen kanssa työskentelyyn liittyvät asiat.
Kutsun näitä yleisesti tunnetulla käsitteellä hevosmiestaidot. Tarkoitan tällä ensinnäkin hevosen käsittelyn ja hoidon perusasioita kuten hevosen harjaamista, kavioiden puhdistamista,
varusteiden laittamista ja muuta sen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita. Toisaalta
sisällytän hevosmiestaitoihin kyvyn ”lukea” hevosta ja kommunikoida sen kanssa. Hevosen
lukemisella tarkoitetaan hevosen käyttäytymisen tulkintaa ja siihen vastaamista, mikä toimii
pohjana yhteisen suhteen pohjana (Birke, 2008, 116–117). Yrjölän (2011, 97) mukaan hevosmiestaitojen ytimestä löytyy sellaisia hyveitä kuin rohkeus, johdonmukaisuus, lempeys
sekä eläytymis- ja pettymyksensietokyky ilman toiseen kohdistuvaa aggressiota. Näiden lisäksi tarvitaan paljon käytännönkokemusta.
Haastatteluista nousi esiin useita näistä hyveistä, jotka olivat kehittyneet tai joita hevostoiminta oli korjannut. Nuoremmat vastaajat kokivat kehitystä hevosmiestaitojen ”perustaidoissa” kun taas vanhemmat vastaajat poimivat hevosen lukemiseen ja ihmisen ja hevosen
väliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Hevosen hoitamisessa tuli esille monipuolisesti
se, miten monelle oli tärkeää hevosen hyvinvoinnin ylläpitäminen perushoitotoimenpiteiden
kautta. Tämä ilmeni myös Leinosella (2013, 256), jonka tutkimuksessa hevosenhoitaminen
paransi myös omaa mielialaa. Hevosta hoitaessa ihminen voi tuntea olevansa tärkeä, koska
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hevosen kanssa ihminen ei koskaan ole merkityksetön hänen ollessa vastuussa sen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta (Nikanne, 2013, 24). Opituiksi taidoiksi mainittiin taluttaminen,
harjaaminen ja jouhien letittäminen sekä kavioiden puhdistus. Useammalla vastaajalla nousi
esiin myös tallitöiden tekeminen, varusteiden hoito ja heinien laittaminen. Janita saa onnistumisen kokemuksia nimenomaan hevosen hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten heinien
pussittamisesta. Kaverin kanssa tallityöt sujuvat vielä paremmin. Emman mielestä on kivaa
kuivattaa kotona leipiä ja viedä ne tallille: ”kerran meilloli kaks sellasta kassillista, joo joskus ku tuodaan herkkukassi niin se tulee heti sillee [hengittää nenän kautta syvään], työntää
pään sinne kassiin.” Emma kokemuksessa hevosen läheisyys ja empatia siirtyy kotiin
saakka, kun heille on kotona tullut tavaksi viedä kuivatetut leivät juuri omalle nimikkohevoselleen.
Hevosmiestaitoihin kuuluu aina vuorovaikutus hevosen kanssa, jossa esimerkiksi Anne oli
huomannut jatkuvaa kehitystä: ”Toi niinku hevosen hallinta ja semmonen, miten sen nyt sanois… kommunikointi. Kyl se niinku parantuu kokoajan.” Osa vastaajista mainitsi hyviksi
kokemuksiksi vuorovaikutukselliset maastakäsinharjoitukset, jossa hevosta ohjataan itse
maassa seisoen joko narua käyttäen tai vapaana pelkkää kehonkieltä käyttäen. Moni vastaaja
mainitsi myös sen kuinka on oppinut ennakoimaan hevosen toimintaa lukien sen elekieltä.
Yksi vastaaja oli myös ymmärtänyt, että hevosellakin voi olla huonoja päiviä, eikä se aina
johdu ihmisestä. Tämä poikkesi muiden haastateltavien vastauksista, joissa yhdistävänä tekijänä oli se, että he ajattelivat hevosen käyttäytymisen riippuvan pitkälti heidän omista tunnetiloistaan (ks. myös Leinonen 2013, 254). Myöhemmin sama vastaaja kertoo kyllä hevosen peilaavan hänen tunnetilojaan, joten hän ymmärtää hevosen heijastavan häneen tunteet
näkyviksi, mutta samalla osaa myös ajatella asioita hevosen näkökulmasta. Hevosen huonotuulisuus voi näin ollen kertoa esimerkiksi nälästä tai jonkun asian pelkäämisestä, ei aina
ihmisestä.

5.2.2 Rauhallisuutta ja pitkää pinnaa – käyttäytymisen- ja tunteidensäätelyn kehittyminen
Haastatteluissa tuli ilmi todella paljon kokemuksia, jotka liittyivät omaan itseen ja omaan
toimintaan liittyviin asioihin ja niiden kehittymiseen. Tässä luvussa keskityn niistä eniten
mainittuihin, joita olivat tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyvät kokemukset. Kokemuksista
nousi esiin, että osalla vastaajista on ollut haasteita oman toiminnan ohjauksen tietyillä osa-
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alueilla. Toiminnanohjauksen osatekijät ovat aivojen toimintoja, jotka kontrolloivat tarkkaavaisuutta ja käyttäytymistä (Moraine, 2015, 10). Oman toiminnan ohjaus tarkoittaa kykyä
suunnitella, ohjata, seurata, korjata ja arvioida omaa toimintaansa (Isomäki, 2011). Toiminnanohjauksen osatekijät voidaan tyypillisesti jakaa kahdeksaan osaan, joita ovat: aloitteellisuus, käyttäytymisen ehkäisy, vaihtaminen, suunnittelu, organisointikyky, itsetarkkailu, tunteiden säätely ja työmuisti (Isomäki, 2011).
Tässä kappaleessa keskityn niihin toiminnanohjauksen osa-alueisiin, jotka nousivat esiin
haastattelemieni lasten ja nuorten kokemuksissa. Näitä osa-alueita olivat käyttäytymisen ehkäisy, joka tarkoittaa kykyä olla toimimatta hetken mielijohteesta ja kykyä lopettaa tehtävä
tai toiminto tilanteen niin vaatiessa, sekä tunteiden säätely, johon kuuluu kyky säädellä omia
tunteitaan tilanteen vaatimusten ja ärsykkeiden mukaan. Sivuan myös vaihtamista/joustavuutta eli kykyä vaihtaa toimintaa tilanteesta ja toimintatavasta toiseen joustavasti ja tilanteen vaatimusten mukaisesti, sekä itsetarkkailua, joka tarkoittaa kykyä arvioida omaa toimintaa eri tilanteissa. (Isomäki, 2011). Aloitteellisuuden haasteista kerroin luvussa 5.1.2.
Osalla vastaajista oli eritasoisia tunne-elämän häiriöitä ja useamman kokemuksista nousi
ilmi kehitys oman toiminnan ja tunteiden säätelyssä. Osalla vastaajista on ollut haasteita olla
toimimatta hetken mielijohteesta tai hermostumatta pienistäkin ärsykkeistä. Hevoset ovat
opettaneet monelle vastaajalle kärsivällisyyttä tai pitkäpinnaisuutta niiden rauhoittavan vaikutuksen avulla. Hevosen kanssa toimiessa yhtenä rauhoittavana elementtinä on kosketus.
Hevonen houkuttelee koskettamaan, ja sen fyysinen olemus ja lämpö vetävät puoleensa.
Kosketus on tärkeä osa ihmisen varhaista vuorovaikutusta ja kosketuksen kautta ihminen voi
tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu. (Purola, 2011, 182.) Hevoset tarjoutuvat mielellään
ihokontaktiin ihmisen kanssa, koska ne nauttivat kosketuksesta myös toisten hevosten
kanssa. Ihminen voi huomata hevosen nauttivan hoitotilanteesta, mikä rauhoittaa omaakin
mieltä. (Yrjölä, 2011, 96). Silittämisen ja hellän kosketuksen on myös tutkittu aiheuttavan
myönteisiä muutoksia ihmisen fysiologiassa ja neurobiologiassa (Purola, 2011, 183) kuten
tulee ilmi seuraavista kokemuksista:
Hoitaminen usein rauhottaa mua jos oon kovin ahdistunut. Samoin silittely.
Meri 22 v
Tavallaan ku sä hevosen selässä rentoudut niin (..) sun keho alkaa rentoutuu
ja sit se mieliki alkaa rentoutuu ja sit yleensä ku sä kosket sitä hevosta niin se
niinku tuo tavallaan läsnä niitä reaktioita. Anne 20 v
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Anne on oppinut hevosen avulla saamaan itsensä rentoutuneeksi ja osaa nyt hyödyntää sitä
mielen kautta myös muualla kuin tallilla:
Jos mul vaikka tunnil [koulussa] tulee jotain, että niinku vaikee olla, niin sit
mä yleensä palautan mieleen sen (..) Sit välillä mä onnistun siinä, et jos mä
tyyliin niinku kosken pöytää, niin mä yritän niinku tuntee sen hevosen siinä
alla.
Vaikka nuoremmat vastaajat eivät osanneet kovin syvällisesti reflektoida itseään, toivat
kaikki esille jollain tavalla sen, että ovat oppineet olemaan rauhallisia hevosen vieressä.
Kyse on käyttäytymisen estosta tai hillitsemisestä, mikä tarkoittaa kykyä lopettaa, estää tai
muuttaa impulssia ja käytöstä (Moraine, 2015, 95). Monissa vastaukissa tämä näkyi opittuna
kykynä rauhoittaa liikkeitään ja mieltään hevosen lähellä. Lapsi oppii hillitsemään suhteellisen nopeasti käyttäytymistä, josta on huonoja seurauksia (Moraine, 2015, 98). Hevonen on
hyvä itsekontrollin motivoija, koska se viestittää koko kehollaan tunnetilojaan ja antaa välittömän palautteen itseensä kohdistuviin ulkoisiin ärsykkeisiin (Yrjölä, 2011, 97). Ohjaajan
johdolla hevosta oppii tulkitsemaan nopeastikin, jolloin lapsi tai nuori oppii huomamaan,
millä tavoin hevosen seurassa tulee olla tai miten muuttaa toimintaa, jotta viestin saa perille
ja yhteistyön toimimaan (Palola, 2013, 162). Jos asiakas on todella levoton hevosen lähellä,
muuttuu hevonenkin usein levottomaksi, araksi ja jopa vihaiseksi. Hevonen on iso pakoeläin,
minkä piittaamatta jättämisen seuraukset ovat ymmärtäneet myös nuorimmat vastaajat:
Hevosten kanssa pitää olla rauhallinen, muuten ne voi purra. Tanja 9 v
Jos sä oot ihan villi niin Laku voi ite riehaantua siinä... tai hevoset voi riehaantua siitä. Emma, 10 v
Affektioiden ajateltiin siirtyvän hevoseen, kuten ilmeni Leinosenkin (2013, 144) tutkimuksessa. Janitan itsekontrolli liittyy erityisesti liikkumiseen:
Mä oon tosi semmonen, et mä hypin paljon ja liikun kokoajan ja teen äkkinäisiä liikkeitä, nii siinä on varmaa se ero et minun pitää olla rauhallinen hevosten kaa et se on vaan pakko. (--) Se [eräs hevonen] (..) on tosi säikky, ei saa
tehä liian nopeit liikkeitä (..) seki on opettanu niin paljon mulle. Janita 14 v
Emman mukaan hän on tallilla rauhallisempi kuin kotona. Lakritsi-hevosen lähellä ei myöskään voi tapella siskon kanssa. Joustavuus ja sovittelutaidot ovat kehittyneet kun Emma on
harjoitellut sopimaan tasapuolisesti ratsastusvuoroista siskonsa kanssa: ”(--) yleensä me ol-
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laan sovittu sillee, et jos mä oon vaikka ratsastanu [ensin] tänään, niin sisko saa sit seuraavalla kertaa ja mä saan sit siitä seuraavalla” Emma, 10 v. (Enemmän ristiriidoista luvussa
5.3.2)
Käyttäytymisen säätelyn ohella hevonen opettaa tunteiden säätelyä, joka tarkoittaa kykyä
säädellä omia tunnereaktioita suhteessa tilanteen vaatimuksiin ja ärsykkeeseen (Isomäki,
2011). Ihmisestä on rohkaisevaa huomata, että hänen toimintansa näkyy niin selvästi eläimen käytöksessä. Tällöin ihminen oppii itse hallitsemaan eläintä, ja samalla myötävaikuttaa
siihen, miten se hallitsee itseään (Sinkkonen, 2013, 40).
Hevonen on tunteiden peili. Jos oon kiukkuinen, Karkki näyttää sen mulle heti.
Karkki peilaa mulle heti takaisin, jos oma tunnetila on hankala ja toisaalta
rentoutuu ja rauhottuu kun mäkin oon rauhallinen. Meri, 22 v
(..) Et ei se nyt periaatteessa ymmärrä mitä sä sanot, mutta tavallaan se ääneensävystä ja niinku tommosesta sä näät, että se rentoutuu tai saattaa tulla
tosi uteliaaks, sit se saattaa tulla varautuneeksi ja niinku tällee. Anne, 20 v
Varsinkin vanhemmat osallistujat tuovat esille sen, kuinka herkästi hevonen peilaa ihmisen
pienetkin eleet ja äänensävyt näkyväksi, ja kuinka suuresti oman toiminnan muuttaminen
vaikuttaa hevoseen.
Toiminnanohjauksen haasteet näkyvät tunteiden säätelyn osalta mm. siinä, että ihminen hermostuu helposti ja räjähtelee, lisäksi pienetkin ärsykkeet voivat aiheuttaa suhteettoman suuren reaktion (Isomäki, 2011). Janitalle talli ja hevosen läheisyys on opettanut ennen kaikkea
tunteiden säätelyä:
Mä räjähdän tosi helposti, tosi helposti! Täällä ei oikein voi räjähtää, nii
pakko olla sillee et ’eei mitään hätää’ (..) Mä muistan alussa, kun mä otin tosi
nopeesti niitä kierroksii ja sit mun oli vaan pakko mennä ulos nopeesti sillee
’hhh hhh’ [hengittää]. Se on pakko haukkoo vähän henkee ja sit takas sisää ku
ei sitä [hevosta] vaan voi jättää. Nykyään mä pidän sen aika hyvin sisälläni, et
se ei niinku enää haittaa tätä tallilla käymistä. Janita 14 v
Hevostoiminnan keskeinen elementti on se, että asiakas saa havainnoida hevosen tunnetiloja,
mikä on omiaan kehittämään tunteiden tunnistamista ja empatiatasoja. Ohjaajalla on tärkeä
rooli toimiessaan hevosen non-verbaalin viestinnän tulkkina. (Nikanne, 2011, 196.) Hevosen
heijastaessa ihmisestä lähteviä hienovaraisiakin tunteita, voidaan niiden kautta miettiä yhdessä, mikä sai asiakkaassa aikaan tuollaisen tunteen. Tunne kohdataan turvallisissa puitteissa ja hyväksytään osaksi tunneskaalaa, jolloin sitä opitaan myös käsittelemään (Palola,
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2013, 161). Hevonen on auttanut Meriä lisäksi tiedostamaan ja hyväksymään oman herkkyyden:
Se [hevonen] auttaa mua tunnistamaan tunteita, myös säätelemään. (..) Oon
myös alkanut hyväksyä sen, että oon todella herkkä. Oon aina tienny olevani
herkkä, mutten näin herkkä. Karkki on auttanu mua ymmärtämään ja hyväksymään tätä puolta itsessäni. Karkki on tosi herkkä ja herkkyys on myös vahvuus. Meri, 22 v
Hevosen sopiminen asiakkaalle hevosavusteisessa toiminnassa on tärkeää. Merin on helppo
samaistua hevoseen, joka reagoi asioihin samoin kuin hän itse. Hevonen peilaa näin oman
toiminnan selvästi esille, jolloin siitä keskustelu ja asian työstäminen tulee helpommin näkyväksi.

5.2.3 Minäkuvan ja elämänhallinnan vahvistuminen
Haastateltavien kokemuksista nousi esiin omaan minuuteen liittyviä asioita, jotka tässä tutkimuksessa liitän minäkuvan ja elämänhallinnan alle. Minäkuvalla eli minäkäsityksellä tarkoitan ihmisen kokonaiskäsitystä itsestään. Minäkuva muovautuu kehityksen ja kokemuksen myötä (Aro et al., 2014, 10). Fenomenologisen näkemyksen mukaan ihminen on aktiivinen olento, jonka toimintaa voidaan ymmärtää vain hänen kokemuksien ja tunteiden
kautta, eli miten hän kokee, havaitsee ja tuntee. Fenomenaalisen kentän, eli oman subjektiivisen todellisuuden, keskeisin osa on minäkäsitys, joka on tietoisuutta omasta olemisesta,
toiminnasta ja niihin liittyvistä arvoista. (Aho, 1996, 10–11.) Elämänhallinta taas tarkoittaa
luottamusta siihen, että henkilö voi omilla teoillaan ja valinnoillaan ohjata elämäänsä ja pitää
sitä koossa (Nyyti ry, 2015).
Kokosin vastauksista minäkuvaan ja elämänhallintaan liittyviä asioita, joissa lapset ja nuoret
olivat kokeneet kehittyneensä.
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Kuvio 4: Minäkuvaan ja elämänhallintaan liittyvät kehittymisalueet
Haastatteluissa nousi esille kokemuksia minäkuvan kehittymisestä myönteisempään suuntaan. Heikko minäkuva ja itsetunto voi näkyä Aron (1996, 21–24, 43) mukaan ihmisen käyttäytymisessä muun muassa arkuutena, häiritsevänä käyttäytymisenä, vaikeutena tehdä päätöksiä ja vaikeutena luottaa ihmisiin sekä epäonnistumisen pelkoina. Näitä elementtejä näkyi
tietyiltä osin myös haastateltavien kokemuksissa. Merin kohdalla minäkuvan heikkoudet tulevat esiin kokemuksissa, joissa ilmenee vaikeutta sietää pettymyksiä ja negatiivisia tunteita.
Esimerkiksi hevosen säikkyminen tai epäonnistunut suoritus aiheuttaa hänelle usein epäonnistuneen ja pettyneen olon, sekä riittämättömyyden tunteita. Lisäksi hänellä on vaikeuksia
solmia sosiaalisia suhteita: ”Mulla on traumaattisia kokemuksia taustalla ja luottamus ihmisiin on äärimmäisen hankalaa.” Heikosta minäkuvasta kertoo myös Janitan vaikeus keskittyä koulunkäyntiin: ”Koulu on tosi vaikee mulle. et son oikeesti tosi.. tosi vaikee mulle. Et
mä en oo paljoo koulussa.. mut kyl mä nyt oon taas alkanu käymään.” Kielteinen minäkuva
on usein yhteydessä oppimisvaikeuksiin ja moniin kehitykseen liittyviin ongelmiin, kuten
tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin (Aro et al., 2014).
Minäkuvaan liittyy läheisesti itsetunnon käsite johon liittyy itsetietoisuus, itsetuntemus ja
itsearvostus (Aho, 1996, 10). Itsetunnolla tarkoitetaan siis kokonaisarviota omasta itsestä tai
omasta arvosta. Siihen vaikuttavat näiden käsitysten lisäksi ympäristön antama palaute ja
tuki sekä häneen kohdistuvat odotukset. Ihmisen toimintaa taas ohjaa minäpystyvyys, eli
ihmisen arvio omasta kyvystään toimia ja suoriutua tilanteessa, eli luottamus omiin kykyi-
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hin. Käsitys omasta minäpystyvyydestä vaikuttaa päätöksentekoon, motivaatioon, toimintaan ja tunteisiin. (Aro et al., 2014, 12–16.) Osalla haastateltavista oli, tai oli ollut, itsetuntoongelmia, mikä näkyi myös joissain määrin haastatteluissa arkuutena tai epävarmuutena.
Parihaastatteluissa osa henkilöistä pyrki jäljittelemään toisen käyttäytymistä, eikä mielellään
ilmaissut mielipidettään, vaan esiintyi haastattelussa mieluummin hieman passiivisena tai
välinpitämättömänä. Kuitenkin heitä rohkaistaessa he uskaltautuivat kertomaan asioistaan
yleisellä tasolla.
Oppimista ja onnistumista – minäkuvan kehittyminen
Ihminen jäsentää minäkuvaansa suureksi osaksi tekemisen ja toiminnan kautta. Oma itse
määritellään sen kautta, mitä osaa ja mitä pystyy tekemään. Suuren eläimen kanssa toimiminen vaatii ihmiseltä aina jossain määrin päättäväisyyttä ja rohkeutta. Tallitoiminta ja ratsastus tarjoaa mahdollisuuden porrastaa haasteita laaja-alaisesti ja antaa jokaiselle onnistumisen
kokemuksia, omasta tarkastelupisteestä käsin. (Purola, 2011, 186–187.) Onnistuminen, itsensä voittaminen, myönteinen palaute ja huomion saaminen ovat tasapainoisen kasvun osatekijöitä (Hyvätti, 2005, 25). Minäkäsitys vahvistuu, kun henkilö saa onnistumisen- ja hallinnankokemuksia.
Osa haastateltavista sanoi suoraan, että hevostoiminta on kasvattanut itsetuntoa ja -luottamusta, ja toisilla se ilmeni rivien välistä siinä, että hevonen ”toimii” paremmin taitojen ja
tietojen kehittyessä. Toiselle kokemus itsensä voittamisesta syntyy siitä, että henkilö ylipäätään uskaltaa tulla tallille tai nousta hevosen selkään:
Ja ylipäänsä se et uskallan tulla tallille ja jäädä sinne, kun sairastuin paniikkihäiriöön, en pystynyt liikkumaan omasta kodista mihinkään pitkään aikaan
ilman muiden tukea. Meri 22 v
Aada muutaman kerran katteli ja sit uskalsi selkään hienosti sellasella ihan
isolla ponilla. Mä muistan ku mä näin sut ku sä ekan kerran menit tonne Villen
selkään niin oli kyllä aika kivan näköistä. Olit aika ilosen näköinen, et sä uskalsit mennä vaikka se on selvästi isompi ku muut. Oma ohjaaja.
Aada: [nyökkää]
Osa haastateltavista voi kokea samantasoisen onnistumisen tason saadessaan hevosen reagoimaan herkästi apuihin tai laukatessaan ensimmäistä kertaa:
Tavallaan et tein sen kans pitkän lenkin tuolla ja niinku se säikkyny mitään ja
mä sain siihen tosi hyvän kontaktin (--) ja se ku me palattiin tonne kentälle niin
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sit mä niinku pitkään ravattiin ja laukattiin ja se niinku herkästi aina reagoi
siihen et mä halusin mennä tonne, niinku heti. Anne, 20 v
Parasta oli ku laukkas ekaa kertaa, se vähä jännitti. Kaisa, 9 v
Hevonen arvostaa hillityn jämäkästä käytöksestä syntyvää turvallisuudentunnetta (Pitkänen,
2008, 42). Hevonen haastaa ihmisen harjoittelemaan rajojen asettamista ja on tyytyväinen,
kun ihminen löytää jämäkämmän itsensä (Purola, 2011, 181). Ilman rajojen asettamista ja
johdonmukaista toimintaa hevonen voi kieltäytyä yhteistyöstä tai toimia omapäisesti, kuten
ilmenee seuraavista katkelmista:
Hevonen tekee mitä lystää jos sä et kontrolloi sitä mitenkää (--) Välillä sen
kans joutuu ”tappelemaan” et saa sen liikkeelle ja sit kun lähtee tonne niin se
haluu syödä kaikkee mikä vaan näyttää hyvältä. [Ihmisen tulisi olla] niinku
tavallaan aika tiukka, että ennakoi toimintansa (--). rentoutuu ja olla enemmän
läsnä siinä. (--) Anne 20 v
No kyl se yleensä [seuraa irti], mut se huomaa kyl tosi paljon omasta asenteesta.. Et son just sellanen hevonen et sen huomaa et sillai et jos sullei oo sitä
oikeeta asennetta niin sit se ei seuraa sua.
Haastattelija: Minkälainen asenne se on mikä pitää olla?
Sillai et sen kaa haluu oikeesti olla ja sitte kuitenki vähän niinku päättäväinen.
Sofia 16 v
Karkki välillä pöllöilee hoitaessa ja sen toiminnalle on pakko laittaa rajat.
Karkilla on ”moukaripää”, eli välillä pukkailee päällään, paha tapa. Mut sille
toiminnalle on pakko laittaa rajat. Meri, 22 v
Ylläolevissa vastauksissa painottuu läsnäolon ja päättäväisyyden merkitys. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta opettaa, ettei hevonen toimi väkivalloin tai määräilyllä. Hevosen kanssa
toimiessa oman tahdon ilmaiseminen tilanteen vaatimalla tavalla harjaantuu. Annen kokemuksessa hevonen pysähtelisi mielellään syömään, mikäli Anne ei keskity omaan osuuteensa ja ole riittävän selkeä ja itsevarma tahtonsa ilmaisussa. Sofian esimerkissä hevonen
vaatii sata prosenttista läsnäoloa ja kehonkielensä lukemista, jotta se kiinnostuisi ihmisestä
ja alkaisi seurata häntä. Ihmisen ”oikeasta asenteesta” puhuu myös Leinonen (2013, 255).
Hän nostaa esille sen tosiasian, että hevosen luottamuksen saavuttamiseen menee aikaa ja
siihen liittyy myös ihmisen itseluottamus hevosen käsittelijänä ja viestien tulkitsijana. Tutkimuksessani haastateltavat olivat oppineet tuntemaan hevosensa luonteen, mikä on syventänyt hevossuhdetta ja tuonut keinoja haasteiden ylittämiseen.
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Itsetunto kasvaa, kun osallistuja oppii kestämään pelkoja ja saa kokemuksen, että voi voittaa
ne (Yrjölä, 2011, 100). Hevostoiminnan edetessä uudet kokemukset sulautuvat osaksi asiakkaan persoonaa ja ihminen voi uskaltautua kokeilemaan hevosen kanssa opittuja lähestymistapoja myös muualla. Merillä rohkeuden lisääntyminen on siirtynyt myös tallin ulkopuoliseen elämään vahvistaen omaa elämänhallintaa:
Hevostoiminta on tehnyt musta myös rohkeamman: uskallan helpommin lähteä
tekemään juttuja jotka pelottavat. Tallilla oon sellasia juttuja tehnyt ja epäillyt
omaa selviytymistä, mut kaikki on menny tosi hyvin! Oon ylittänyt itseni ja
voittanut pelkoni. Meri 22 v
Kaikki vastaajat kokivat olevansa jossakin hevosiin liittyvässä asiassa hyviä, mutta osa ei
oma-aloitteisesti osannut nimetä omia onnistumisenkokemuksia. Yhtä kaikki, asioihin, jotka
onnistuvat, liittyy ylpeyden tunne omasta suorituksesta, mikä lisää tunnetta omasta pystyvyydestä ja motivoi kohti uusia saavutuksia (Aro et al., 2014, 12). Siksi tallilla tapahtuvat
pieneltäkin tuntuvat kokemukset, jotka ihminen tuntee hallitsevansa, kasvattaa itsetuntoa ja
-varmuutta. Itsevarmuuden kasvu taas helpottaa nuoria suoriutumaan tavallisista elämän ongelmista ja haasteista, mikä vahvistaa elämänhallintaa. Annen itsetuntemus on kehittynyt ja
hän on oppinut, miten saa oman kehonsa rennoksi ja itsensä läsnäolevaksi myös muualla
kuin tallilla. Vaikean tilanteen tullessa eteen vaikkapa koululuokassa, hän pyrkii esimerkiksi
pöytää koskettamalla palauttamaan mieleen hevosen ihon ja rauhoittavuuden ja ikään kuin
tuntemaan hevosen siinä alla.
Yksitoista vuotias Aada pitää eniten hoitamisesta ja hänestä tuntuu, että harjaaminen onnistuu ja hän tietää, miten se tapahtuu. Emmalle onnistumisen kokemukset liittyvät kavioiden
puhdistukseen. Janitalle hyvä mieli tulee hevosten ruokkimisesta varsinkin yhdessä kaverin
kanssa:
No mä oon ainaki hyvä pussittaa heiniä ja hakee heiniä, tuolt pihatolta ja
tuoda sisää, siinä mä oon ainaki hyvä. Ku mä oon Ennin kaa, niin sillon se
sujuu ja menee nopeesti ja tulee paljon heinää. Janita 14 v
Lisäksi Janita tuntee olevansa hyvä lasten kanssa, mihin liittyy myös ohjaajilta saatu positiivinen palaute ja vastuutehtävä:
Toinen asia mistä mä oon omasta mielestä ja Mervin [ohjaaja] mielestä hyvä
ja Assin [tallin työntekijä] mielestä oon hyvä siinä, noiden pienten lasten kaa.
Aina ku tulee pienii lapsii tänne niin ne passittaa ne mun luo tänne, et: ”Janita
huolehippa näistä.”
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Anne saa onnistumisen kokemuksia siitä, miten hevosen hallinta ja kommunikointi paranee
koko ajan. Merin onnistumisen ja minäpystyvyyden kokemukset ilmenevät etenkin ratsailla.
Se, että hän uskaltaa tehdä asioita ja pystyy niihin, kasvattaa hänen itseluottamusta ja -varmuutta. Myös yhdeksänvuotias Tanja kokee ratsastuksen tuottavan eniten iloa ja tuntee olevansa hyvä etenkin laukkaamisessa. Kasvanut itseluottamus näkyy myös toisten ihmisten
kanssa toimiessa. Miralle tulee tallilla kivoin olo siitä, että hän osaa ja voi auttaa toisia. Hänellä on oma hevonen, ja hän tietää niistä paljon. Hän myös jakaa tietoaan mielellään muille
ja taluttaa muita kun he ratsastavat. Ainoastaan nuorimmaiselta kysyttäessä hän ei osannut
nimetä heti asiaa, missä kokisi olevansa hyvä. Aluksi hän kielsi olevansa hyvä oikein missään, mutta tarkemmin miettiessä löytyi asia, joka sujuu hyvin. Vaikeus nimetä itsestään
positiivisia asioita kielii yleisesti heikosta itsetunnosta, mutta tässä tapauksessa koin, että
haastateltavalla ei ollut motivaatiota ylipäätään olla haastattelussa tai kertoa ainakaan henkilökohtaisia asioita: ”Emmätiiä..[hiljaisuus] ei kauheesti (..) Harjaaminen sujuu. Mutta millon tää loppuu?”
Ikähaarukan toisessa päässä oman toiminnan tarkkailu ja itsereflektio oli syvällisempää ja
Meri tunsi kehittyneensä hevostoiminnan avulla kokonaisvaltaisesti:
Mun itsevarmuuden ja -luottamuksen lisääntyminen näkyy kyllä kaikilla elämän osa-alueilla, kun oon varmempi siitä mitä teen, esim. koulujutut. Tunnen
olevani hyvä jossain hevosten kanssa ja se nostaa mun itsetuntoa. Pelottaviin
tilanteisiin lähteminen on helpompaa kuin ennen. (--) Olen oppinut paremmin
luottamaan muihin. Sekä Karkkiin että Merviin. Mulla on traumaattisia kokemuksia taustalla ja luottamus ihmisiin on äärimmäisen hankalaa. (--) Ja sit
tosiaan se jämäkkyys, tunnetaidot, itsensä arvostaminen…
Hevoset ovat saaneet Merissä aikaan itsevarmuutta, luottamusta ja minäpystyvyyttä, mitkä
ovat toimineet liikkeelle panevana voimana asiakkaan henkilökohtaisessa tiedostamisessa ja
kasvussa (kuten myös Pitkänen, 2008, 33).
Pettymyksensietoa ja positiivisuutta
Hevosen kanssa toimiessa niin maasta- kuin selästäkäsin tuottavat jokaiselle epäonnistumisia. Onnistuminen vaatii toistoja ja pitkäjännitteisyyttä. Vastoinkäymisten kokeminen taas
aiheuttaa vaikeita tunteita, kuten ahdistusta, avuttomuutta ja vihaa. Tässä vaiheessa tarvitaan
aikuista auttamaan näiden tunteiden läpikäymisessä, jotta henkilö oppii kestämään ja hyväksymään ne sekä kokeilemaan uudelleen. (Yrjölä, 2011, 101–102.)
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Hevosen kanssa epäonnistumisen syy on usein oma tietämättömyys ja osaamattomuus,
mutta se voi johtua myös hevosesta (Yrjälä, 2011, 102). Myös minäkuvan vahvuus vaikuttaa
siihen, miten henkilö pystyy kohtaamaan vuorovaikutustilanteita hevosen kanssa. Heikon
minäkuvan omaava henkilö luovuttaa helposti vaikeuksien edessä eikä kykene ratkomaan
ongelmia pitkäjänteisesti ja rakentavasti (Pitkänen, 2008, 41).
Seuraavasta katkelmasta voi huomata niin osaamattomuutta ja itseluottamuksen puutetta,
kuin hevosen itsepäisyyttäkin. Aiheena olivat haasteet hevosen kanssa:
Tanja 9v: Ville vähän tökki meitä, nii, ja Aada ei melkein päässy sieltä pois.
Aada 11v: No Maaria otti sen sillee jännästi, et mää pääsin.
Haastattelija: Jos se on huonolla päällä, niin miten sie saat sen tavallaan..?
Aada: Emminä sitä tee.. yleensä Maaria tekee sen… rauhalliseksi
Haastattelija: Miten se tekee sen rauhalliseksi?
Aada: Emminätiedä
Jaana [oma ohjaaja]: Onko se Maaria aika tiukkana sen kanssa, niin sit se
rauhottuu?
Aada: [nyökkää]
Tanja: pitää olla rauhallinen
Monet nostivat esille haasteet suitsien laittamisesta hevoselle, kun ne eivät aina suostu ottamaan kuolaimia suuhun ja nostavat pään ylös. Tällöin ohjaaja on laittanut ne ja asiakas on
auttanut. Ratsastaessa oma osaamattomuus voi turhauttaa:
Oon kokenut tallilla pettymyksiä (..) Ratsastaessa tulee välillä tosi ankaria ajatuksia ja epäonnistumisen tunteita, kun oma riittämättömyyden tunne nousee
pintaan. Ollaan niistä puhuttu ja se on aina auttanut. Meri 22 v
Epäonnistumisia kuitenkin tarvitaan, jotta pärjääminen ja osaamisen kokemukset tuntuisivat
palkitsevilta. Usein hevosen positiivinen motivoiva voima on niin vaikuttava, että se riittää
kumoamaan ne pettymykset, joita sen hallitsemisen vaikeus ja ymmärtäminen tuottaa. (Yrjölä, 2011, 103). Ohjaajan tuella Meri on ymmärtänyt, että pettymykset kuuluvat elämään ja
niistä voi selvitä: ”Olen oppinut Karkin kanssa jämäkkyyttä ja kykyä sietää paremmin pettymyksiä. Toki voi olla pettynyt, jos ei joku juttu menny niinku toivo mut sellasta se on.”
Hevostoiminnasta saatu hevoselta tuleva positiivinen palaute heijastuu omaan toimintaan.
Tallilta tulevat hyvät kokemukset ja suhde hevoseen motivoivat suuresti tallille lähtemistä.
Hyvätin (2005, 27) mukaan vastuun ottaminen hevosen hyvinvoinnista voi pitää ihmisen
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elämänsyrjässä kiinni. Se hyvä olo, jonka hevonen itselle tuottaa ja pelkkä tallihetkien miettiminen voi kantaa vaikeassa tilanteessa taas hetken eteenpäin, kuten seuraavissa kommenteissa tulee ilmi:
Ja kyllä talli ja hevoset tuo niin paljon iloa mun elämään, että pelkästään niiden olemassaolo ja tietoisuus siitä että hei, kohta mennään taas, tuo mulle iloa,
jaksamista, energiaa vaikeisiinkin hetkiin. Meri 22 v
Kyl mä nyt oon taas alkanu käymään koulussa. Ainaku alkaa joku ottaa hermoo tai kierroksia alkaa noussa niin sit mä alan ajattelee noita, mitä Mervi on
sanonu mulle et pitää olla rauhassa ja se on vaan pakko hoitaa. Janita, 14 v
Merin tapaan useat hevosavusteiseen toimintaan tulevat asiakkaat ovat hyvin vaativia itseään
kohtaan (Nikanne, 2011, 202). Merille on ollut hyödyllistä toimia ihan vain tunteiden mukaan ja keskittyä erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja niiden pohjalta nousevaan vuorovaikutukseen ohjaajan kanssa, ilman jatkuvaa tilanteen kontrollointia. Tämä yhdessä hevosen
antaman palautteen kanssa tuo iloa ja voimaa elämään:
Hevostoiminnassa oon myös oppinut positiivisuutta. En jää niin jumiin sellaiseen negatiivisuuteen, jolle en oikeesti voi mitään. En ole enää niin ankara
itseäni kohtaan kuin aiemmin, itsearvostus on kasvanut jonkin verran. Tän
eteen on tehty myös tietoisesti töitä tallilla, pitkään. (--) Tarkoitushan on oppia
elämään itselleen ja sellasena kun on. Ei miellyttää ketään. Meri 22 v
Haastatteluissa nousi esille vahvuuksien ja kehittymisten lisäksi myös heikkouksia ja kehitettäviä kohteita. Nuoremmilla vastaajilla painottuivat ratsastukselliset tekijät, kun taas vanhemmat vastaajat analysoivat omaan toimintaan ja tunteisiin liittyviä kehityksen kohteita.
Kaisa haluaa oppia keventämään, Tanja taas pysymään laukassa tasapainossa ilman satulaa.
Emma haluaisi oppia seisomaan jalustimilla siten, että pysyy tasapainossa. Aadankin kehittymisen kohde liittyy kehonhallintaan: hänen mukaan haastavinta on tulla pois hevosen selästä niin, ettei keikahda. Janitan kehittymisen kohteet liittyvät vuorovaikutuksellisiin asioihin: hänen mukaansa on haastavaa, jos joku jääräpäinen lapsi tulee kysymään häneltä jotain
tai kertomaan omia asioita, silloin kun hän puhuu muiden kanssa. Janita ei pidä siitä, jos
joku henkilö ei tee hänelle annettua työtä hyvin:
(..) Sä näet et sen pitää vaik tehä jotain ja sillä on joku homma käynnissä siinä
ja se ei ala tekemään sitä sillee niin sit mä … mä tiiän et se pitää hoitaa ja jos
ne ei hoida sitä hyvin tai jotain tämmöstä, mä en niinku siedä sitä jos joku ei
hoida asioita hyvin.. Ja vaik vaan lisää vettä kuppiin ja ottaa kaikki heinät
vaan pois ja sitte lisää vettä kuppiin. Mun mielestä se vesi pitää vaihtaa ku
sielä on sitä limaa siel pohjassa. Janita 14 v

65
Katkelmassa nousee esille empaattisuuden eri puolet. Janita osaa kokemuksensa ja tietämyksensä takia asettautua hevosen asemaan ja ymmärtää, että hevosen terveyden takia vesi tulee
vaihtaa joka päivä. Toisaalta Janitalla on haasteita asettua lapsen asemaan: lapsi voi jättää
veden vaihtamatta ja kupin puhdistamatta pelkkää tietämättömyyttään, tai tulla keskeyttämään Janitan juttelut toisen henkilön kanssa sen takia, että tarvitsee apua tai haluaa huomiota. Janita kuitenkin kertoo myöhemmin tulevansa hyvin toimeen lasten kanssa ja opastavan heitä mielellään hevosenhoidossa. Merillä kehittymisen kohteet liittyvät tunnetaitoihin; niiden tunnistamiseen ja säätelemiseen. Hän haluaa olla myös entistä jämäkämpi ja oppia tervettä itsekkyyttä, jolloin vedetään raja itsen ja toisen välille. Työn alla on myös: ”Epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden sietämistä. Uskomista ja luottamusta itseen sekä muihin.
Itsensä hyväksymistä just sellaisena kuin oon. Niin, ja myös itsensä arvostamista, mikä on
mulle tosi hankalaa.” Hän näkee hevostoiminnan jo vaikuttaneen kaikkiin näihin, mutta toivoo niiden kehittyvän entisestään.

5.3 Vuorovaikutus tallilla
Haasteltavien kokemusten mukaan hevosen vaikutus omaan hyvinvointiin on selvä. Vaikka
toiminta perustuu hevosen ja ihmisen vuorovaikutukseen, on työssä keskeistä myös toisen
ihmisen kohtaaminen niin keskustelun, toiminnan kuin yhteisön tasolla (Huhta, 2009, 5).
Hevonen ei siis tee yksin terapiaa ja pelkkä tallilla oleskelu ei vielä takaa toiminnan rakentavuutta. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaatiikin aina kokeneen ohjaajan läsnäoloa ja
ohjausta (Pitkänen, 2008, 47).
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi pääpilareista on yhteisöllisyys, johon kuuluu jokaisen aito vuorovaikutus ja osallisuuden käsite. ”Sosiaalipedagoginen toiminta on kasvattamista yhteisöä varten, yhteisössä ja yhdessä yhteisön kanssa unohtamatta yksilöä ja hänen
ainutlaatuista persoonaansa. Yhteisö on täten sosiaalipedagogiikkaa keskeisesti luonnehtiva käsite.” (Hämäläinen & Kurki 1997, 37.) Yhteisöllisyys on ihmisen perusominaisuus.
Erilaisiin yhteisöihin kuulumisella katsotaan olevan suuri merkitys persoonallisuuden kehitykselle ja identiteetin muodostumiselle. (Hämäläinen, 1999, 59–63, liite 1.) Toiminnassa
pyritään aina dialogisuuteen eli aitoon kohtaamiseen. Sosiaalipedagogiikkaan pohjaavalla
dialogisuudella ja siinä syntyvällä Minä-Sinä- suhteella on erityisen kasvatuksellinen ja subjektiutta vahvistava, sekä ihmisen itsetietoisuutta syventävä merkitys. Tärkeässä osassa hevostoiminnassa ovat tallilla olevat muut ihmiset ja toimintaa ohjaava aikuinen, sillä juuri
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ihmisten vuorovaikutuksen laadusta riippuu, millaista oppimista ja persoonallisuuden kehitystä pääsee tapahtumaan. (Huhta, 2009, 5.)
Toisella tallilla toiminta keskittyi yksilötoimintaan, kun taas toisella tallilla toimittiin ryhmässä ja painotettiin yhteisöllisyyttä. Jokainen asiakas kuuluu kokoonpanosta huolimatta
jonkinlaiseen yhteisöön. Yksilötoiminnassa yhteisön muodostivat asiakas, ohjaaja ja hevonen. Ryhmätoiminnassa yhteisöön nähtiin kuuluvaksi koko sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ryhmä, hevoset, ohjaaja ja kaikki muut paikalla olevat henkilöt. Molempien tallien
asiakkailla oli kokemuksia yhteisöllisyydestä omasta lähtökohdastaan käsin. Yhteistä molempien tallien asiakkailla oli kiinteä vuorovaikutussuhde niin nimikkohevosen kuin toiminnan ohjaajan kanssa.

5.3.1 Molemminpuolista luottamusta – ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus
Kysyessäni, mikä tallilla on parasta, oli vastaus lähes poikkeuksetta hevoset. Hevoset ja talliympäristö luovat toimintaan ainutlaatuisen ulottuvuuden. Tallin tuoksut ja äänet kuten hevosen heinän rouskutus luo tuttavallisen ja ystävällisen ilmapiirin, joka rentouttaa (Törmälehto, 2011, 176). Hevosen ja ihmisen vuorovaikutus on prosessin ydintä.
Kaikilla vastaajilla oli toiminnassa oma nimikkohevonen, johon liittyvät vastuutehtävät
vaihtelivat. Osalle nimikkohevonen oli pääasiassa vain ”nimike”, mutta ko. hevosta ei silti
hoidettu joka kerta. Toisille taas nimikkohevosen huolehtimiseen liittyi hoitamisen lisäksi
muun muassa varusteiden kunnossapitäminen ja tallitöiden tekeminen. Ryhmätoiminnassa
hevosta hoidettiin yleensä parin kanssa, mutta joskus myös yksin. Noin puolella vastaajista
hevonen oli pysynyt läpi toiminnan samana, mikä on auttanut luomaan hevoseen läheisen
suhteen tuoden pysyvyyttä. Janita on hoitanut nimikkoponiaan jo viisi vuotta, joten he tuntevat toistensa tavat. Hevosen koetaan vaistoavan ihmisen huonon olon ja reagoivan siihen
kärsivällisesti (Leinonen, 2013, 217). Janitasta tuntui, että poni tietää milloin hänellä on vaikea hetki eikä hermostu, vaikka ’joku on pielessä’. Tällaisia kokemuksia nousi esiin myös
Leinosen (2013, 255–256) tutkimuksessa, jossa ilmeni lisäksi, että yhdessä kasvaminen hevosen kanssa loi kiinteän kaverisuhteen ihmisen ja hevosen välille. Suhde hoitohevoseen on
kehittynyt osalla vastaajista tämän kaltaiseksi luottamukselliseksi yhteistyöksi, jossa hevonen käyttäytyy oman hoitajansa kanssa tietyllä tavalla, josta paistaa tuttuus ja luottamus (ks.
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myös Ojanen, 2011, 94): ”Karkki on alkanut tulla mua vastaan tarhassa ja se tuntuu mielettömän hyvältä! Hevosen hakeminen sisään on kans yks parhaista jutuista.” Meri 22 v. Myös
Sofia mainitsee hevosesta tulleen hänelle kuin kaverin, toisin kuin ratsastuskoulussa, jossa
hevonen vaihtuu joka kerta.
Vastaajat liittivät hevosille siis ihmisen piirteitä, mikä on yhteneväistä mm. Birken (2008,
118) tutkimukselle. Hänen tutkimuksessaan ihmiset muuttivat puhe- ja lähestymistapaa puhuessaan omista hevosistaan. Kumppanuutta kuvailtiin usein innostuneesti ja tunteellisesti.
Hevosen ajateltiin olevan suhteessa ajatteleva osallistuja, joka on melkein ihmisenkaltainen.
(Birke, 2008, 115, 118). Tässäkin tutkimuksessa omasta nimikkohevosesta puhuttiin läheiseen sävyyn. Pyytäessäni mainitsemaan parhaan asian hevosissa, puhuivat haastateltavat
niistä useimmiten ihmiseen viittaavilla termeillä: ”Karkki on auttanu mua ymmärtämään ja
hyväksymään tätä puolta [herkkyyttä] itsessäni”. Kun ne on tosi sellasii, niillä on kaikilla
oma luonne, niin ne tuntuu sillee kaverilta (--)”; ”Se luonne, ne on niin erilaisii kaikki. Se
on se.” Useampi mainitsi parhaimmaksi piirteeksi juuri hevosen luonteen ainutlaatuisuuden.
Monien kokemuksissa nousee esille Yrjölän (Törmälehto, 2013, 177) ajatus tallissa olemisen
ajattomuudesta: ”tallissa hetki on ajaton – tässä, ja nyt, aika ikään kuin pysähtyy.” Hevosen
rauhoittava elementti oli useammalle se paras asia niissä, kuten tulee ilmi Sofian kommentissa: ”Se on siinä lähellä aina (--) Ne on sellaisii rauhallisii, et ei oo sellasii et ne riehuu ja
haukkuu niinku jotku koirat.” Hevosen olemus irrottaa arjesta ja rauhoittaa pysähtymään,
kuten Emman kokemuksessa: ”Koska se on niin rauhallinen ja sillä on kiva ratsastaa… ja
kun saa kaikki ajatukset pois mielestä..” Myös Anne on samoilla linjoilla: ”Ne on vaan jotenki niinku rauhottavii ja niiden kaa on helppo olla ja tehä yhteistyötä.” Meri iloitsee läheisestä suhteestaan hoitohevoseensa: ”Karkin ja mun yhteistyö on tosi hyvä. Me tullaan hyvin
juttuun.” Merin mukaan hyvää yhteistyötä tukee se, että molemmat ovat herkkiä. Tämä edesauttaa vastavuoroisen ymmärryksen syntyä, kun he näyttäytyvät tietyllä tavalla toistensa peilikuvina. Aadan mielestä hoitohevosessa on parasta se, kun se on hyvällä päällä. Muiden
nuorempien vastaajien mielestä talliin parhaaksi asiaksi nimettiin ratsastus tai hevosen hoito,
hevosen ominaisuuksia ei sen sijaan avattu.
Tärkeänä pidettiin lisäksi hevosen luottamusta ja hyväksyntää. Hevosen reaktiot ovat aina
rehellisiä, eikä sen kanssa koettuun hellyyteen sisälly mitään ehtoja (Purola, 2011, 183, ks.
myös Ojanen, 2011, 268), minkä tytöt toivat esille verratessaan hevosen kanssa toimimista
ihmisten kanssa toimimiseen.
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Hevonen on paljon luotettavampi ku mikään ihminen tavallaan. Anne 20 v
Se että hevoseen voi aina luottaa. Se kuuntelee ja on läsnä, muttei koskaan
kerro kellekään mitään. Hevosen kanssa uskaltaa itkeä, se hyväksyy mut just
tällaisena kun oon. Se on aito ja rehellinen, eikä arvostele tai arvota. Hevonen
on lempeä, ihana ja rakastettava eläin. [Se ] korjaa mun turvatonta kiintymyssuhdetta ja perusluottamusta. Meri 22 v
Merillä on taustalla traumaattisia kokemuksia ja luottamus ihmisiin on todella hankalaa.
Merin mukaan hevoseen on sen sijaan helppo luottaa, kiintyä ja rakastaa, mikä on antanut
hänelle luottamusta myös muissa ihmissuhteissa. Myös Sofia mainitsee hevosen läheisyyden tärkeäksi: ”Hevosesta saa tukea, kun on sen kanssa (--) ne on kivoi, ne on rakastavia.”
Sofia 16 v. Annen tuo esille lisäksi sen, että hevonen kuuntelee paremmin kuin ihminen.
Janitan esimerkissä korostuu ihmisen ja hevosen luottamus:
”(--) mulla on se irti tuolla kentällä ja joskus mä oon rakentanu siihe estee ja
juoksen ja ite hyppään ja sit (..) se hyppää, ja sit me kiemurrellaa siellä ja
pysähdytään ja pyöritään. (..) Mä vaan yhen kerran koitin että seuraaks se
mua, ja kyl se sit seuras mua. Emmä sillee mitään tehny sen kaa. (--) pitää olla
rauhallinen ja ei saa hätiköidä. Janita 14 v
Vaikka Janita sanoo, ettei ole tehnyt mitään erikoista sen eteen, että hevonen seuraisi häntä,
on taustavaikuttimena hänen pitkä suhteensa poniin ja heidän yhteistyön kehittyminen. Se,
että hevonen seuraa ihmistä vapaana, vaatii hevoselta ihmiseen luottamista (ks. Leinonen,
2013, 255), joka taas syntyy yhteisen kielen löytämisestä. Toimiva vuorovaikutus vaatii rajojen asettamista ja johdonmukaista käytöstä (mistä kerroin enemmän luvussa 5.2.3). Kukaan vastaajista ei kuitenkaan puhunut ihmisestä hevosen ”johtajana”, kuten Leinosen
(2013, 255) johtajuusmallissa, vaan hevosen kanssa oleminen oli enemmänkin tasavertaista
kaveruutta, kuten Leinosen (2013, 255) toisessa käsittelymallissa. Tässä kaverimallissa ihminen kyllä ottaa vastuuta hevosesta, mutta siinä ytimenä oli molemminpuolinen kaveruus,
jossa molemmat opettavat asioita toisilleen, mikä korostui myös tässä tutkimuksessa.
Haastateltavien ja hevosten suhde näyttää perustuvan samankaltaiseen hiljaiseen yhteyteen
kuin Ojasen (2011) tutkimuksessa. Ytimen muodostaa kyky lukea hevosta ja hevosen taito
lukea ja tulkita ihmisen kehoa ja mahdollisia huolia. Muun muassa Ojasen (2011, 97) ja
Birken (2008, 118) tutkimuksissa osallistujat sijoittavat hevoseen inhimillisiä tuntemuksia,
kuten huolta ja ymmärrystä, jolloin hevosesta muodostuu subjekti, jolle voi puhua. Myös
tässä tutkimuksessa hevosen kanssa koettu vastavuoroinen ymmärrys ja ”ihmismäinen” läheisyys tuo elämyksiä. Hevonen näyttäytyy pyyteettömänä ystävänä, joka hyväksyy ihmisen
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sellaisenaan, mutta jonka kanssa työskentely vaatii molemminpuolista luottamusta, läsnäoloa ja hevosen lukemista.

5.3.2 Kavereita ja kinoja – ihmisten välinen vuorovaikutus tallilla
Ihmissuhteilla on vahva merkitys toiminnallisiin kokemuksiin. Ryhmätoiminnassa sosiokulttuurinen ympäristö muodostuu toisten ihmisten ja hevosen kanssa toimimisesta. Omaa
suhdetta toisiin opitaan ymmärtämään ryhmän avulla, peilaten suhdetta myös hevoseen.
Ryhmässä koetaan jotain yhteistä ja opetellaan olemaan toisten kanssa ja jakamaan asioita.
(Törmälehto, 2011, 178.) Toisella tallilla ryhmäterapiassa jakaminen lähti hevosen hoitamisesta asti. Hevosta hoidettiin yleensä pareittain, jolloin vuorovaikutustaitoja tulee harjoiteltua myös toisten lasten kanssa. Hevoset ovat turvallinen aihepiiri muiden talliyhteisön
jäsenten keskuudessa, koska se liittyy kaikkiin, eikä kenenkään välttämättä tarvitse kertoa
itsestään mitään. Hevosten avulla voi kuitenkin kertoa myös itsestään: mitä tein hevosen
kanssa, miten se meni ja miltä tuntui. Keskustelu on yleensä luontevaa, koska yhteisen
kiinnostuksen kohde on niin tärkeä. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa kiinnitetään
erityistä huomiota talliyhteisön pedagogiseen ilmapiiriin kasvun mahdollistumiseksi.
(Huhta, 2009, 1-4.)
Ryhmätoiminnassa yhteisöllisyys korostui ja Kaisan mukaan ryhmässä kaikki ovat mukana: ”Yleensä me ollaan aina samassa porukassa.. Harvoin on sellasii porukoita, mis mä
tai toi [Mira] ei oo.” Myös Tanjasta 9 v ja Aadasta 11 v tuntuu myös, että he kuuluvat talliporukkaan. Tallihenki nähtiin yleisesti ottaen hyvänä ja toisia autetaan puolin ja toisin:
Tallilla on tosi hyvä ja lämmin ilmapiiri. Meillä autetaan aina kaveria. Tallilla on henkilöitä, joiden kanssa usein jutellaan, kun nähdään et ehkä heitä
vois kavereiks sanoa. Tallin ulkopuolella ei kuitenkaan nähdä. Meri 22 v
Yleensä mä autan Teijaa, se on mun kans saman ikäinen. Tanja 11 v
Osa vastaajista mainitsivat olevansa kavereita myös koulussa, mutta osalla taas tallikaverit
ja koulukaverit olivat erikseen. Janitan mukaan tallilla osaamisen taso vaihtelee ja porukka
jakaantuu iän ja kokemuksen mukaan ns. isoihin ja pieniin tallihoitajiin. Samanlaista jakoa
esiintyi myös Ojasen (2011, 128) tutkimuksessa. Isoilta, kuten Janitalta, vaaditaan enemmän, esimerkiksi tallitöiden tekemistä ja pienempien auttamista. Tallilla annetaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan periaatteiden mukaan tiedostetusti vastuuta oikeassa suhteessa
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lapsen ikäkauteen ja edellytyksiin (Koistinen, 2005, 6). Janitan kokemuksessa avunpyytäminen näyttäytyy ristiriitaisena. Hänen mukaan apua kyllä pyydetään, mutta tietyin ehdoin:
”Kyl ne pyytää paljon apua, tääl on ne ihmiset keltä ne pyytää enemmän apua ja keneltä ne
ei pyydä oikeastaan yhtään apua (--)”. Tallilla ilmenee osittaista hierarkiaa, mikä näyttäytyi
siinä, ettei pienemmät uskalla tai halua pyytää apua tietyiltä henkilöiltä. Kuitenkin Janitasta
tuntuu, että auttaminen on itsestäänselvää ja koskee myös häntä: ”Jos näet et joku tarvii
apua, nii kysyy et tarvitko apua. Jos jollain menee joku paikka kipeeks, joku muu voi tulla
auttaa siihe, tulee vaan kysyy et voinko tulla auttamaan. Täällä on tosi hyvä tallihenki kyllä.”
Ojanen (2011) muistuttaa, että sopuisuutta korostava tendessi kytkeytyy osaltaan jo haastattelutilanteen kehykseen ja sen aiheuttamaan paineeseen tuottaa ”sopivanlaista” tyttöyttä,
mikä voi näkyä myös joissakin harmoniaa korostavissa puheissa. Toisaalta tutkimuksessani
esiintyi hieman myös hierarkkisuutta ja varsinkin ristiriitoja tuotiin avoimesti esille.
Isommalla tallilla ja ryhmätoiminnassa nousee esiin väistämättä myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen haasteet, mitkä tulevat esiin pieninä kinoina ja riitoina: ”Tosi hyvä tallihenki on
tääl, mut sitte täällä ei vaan joku tykkää toisesta ihmisestä, eikä vaan voi olla yhtään sen
ihmisen kaa nii sit siitä syntyy kränää.” Janita kertoo, että riidat pyritään hoitamaan keskenään, mutta niistä ilmoitetaan aina Mervi-ohjaajalle. Janita kertoo, että pyrkii pysymään riidoista erossa. Nuoremmat vastaajien mukaan ohjaaja selvittää usein riidat keskustelemalla.
Riidat ja kinat koskevat usein sitä, kuka saa hoitaa mitäkin ponia. Yhdeksänvuotiaan Kaisan
mielestä tallilla olevat riidat liittyvät myös ryhmäläisiin itseensä. Esimerkiksi kerran sovitut
parit eivät halunneet ottaa kolmatta henkilöä mukaan hoitamaan: ”Kerran Severi ja Maya ei
halunnu Kiraa, niin sit ne alko puhuu jotain espanjaa. (..) Mervi selvitti sen.” Ojasen (2011,
159) tutkimuksessa ristiriidat esiintyvät samoin kuin ylemmissä kokemuksissa: yhteisön ilmapiiriä kuvaillaan iloiseksi ja ystävälliseksi, ja esiintyvät riidat liittyvät useimmiten ystäväporukoihin ja hoitohevosiin. Ojasen tutkimuksessa (2011, 161) tallin ristiriidoista pyrittiin
vaikenemaan tai vähättelemään, eikä niistä kerrottu muille, mutta omassa tutkimuksessani
haastateltavat kertoivat, että ristiriidat otettiin aina käsittelyyn ohjaajan kanssa ja käytiin tilanteet puhumalla läpi. Tämä on yksi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuus, se tarttuu epäkohtiin rakentavalla otteella. Ajatus on sama kuin Mönkkösellä (2007, 123), joka
muistuttaa, ettei konflikteja tarvitse pelätä, sillä usein tilanteita selvitellessä paljastuu merkittäviä asioita.
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Emmalla tulee kinaa tallilla siskonsa kanssa siitä, että kumpi ratsastaa ensin. Kinat on opittu
sopimaan kahdestaan. Anne käy yksityistoiminnassa, eikä tunnista siellä kinoja. Ilmapiiri näyttäytyy hyväksyvänä ja iloisena: ”Kyllä emmä niinku nimii ikinä muista, mut kyllä porukka aina

moikkaa ja juttelee ja tällee, tääl ei niinku katota sillee niinku kieroon.”
Merillä ei ole varsinaisesti huonoja ihmiskokemuksia tallilla, mutta hän kokee joidenkin ihmisten käytöksen töykeänä. Hän on oppinut kuitenkin hyväksymään sen, ettei kaikkia voi
miellyttää: ”(..) jätän sen omaan arvoonsa. Kaikkien kans ei vaan kemiat kohtaa eikä tarviikaan kohdata. Se on elämää myös.” Meri on oppinut lisäksi tallilla sen, että ihmissuhteissa
ei kannata olla naiivi tai hätäinen vaan antaa aikaa suhteen kehittymiselle, ihan kuten hevosen kanssa toimiessakin, jossa kunnollinen tutustuminen on ehdoton edellytys luottamukselle ja hyvälle yhteistyölle.
Hämäläisen (1999, 75) mukaan osallisuus on välttämätön osa elämänhallintaa. Osallisuus on
yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista, joka rakentuu vastavuoroisessa toiminnassa. Toiminta taas edellyttää muiden yhteisön jäsenten huomioon ottamista ja aktiivista osallistumista. (Hämäläinen, 1999, 75.) Sosiaalipedagoginen hevostoiminta pyrkii syrjäytymisen ehkäisyyn, ja yhteisöön kuuluvuuden tuntemus on yksi sitä puoltava tekijä. Sosiaalinen identiteetti ja itsetuntemus ovat osallisuuden perustekijöitä, jotka myös kehittyvät
yhteisöihin kuulumisen kautta (Hämäläinen, 1999, 89). Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa osallisuus on vahvasti läsnä siten, että asiakkaat nähdään yhteisönsä aktiivisina jäseninä. Varsinkin ryhmätoiminnassa opitaan sekä yksilönä että ryhmänä.
Asiakkaiden osallistaminen voi näyttäytyä harjoitteissa erilaisissa rooleissa. Kun jokaisella
on tietty rooli sen hetkisessä harjoituksessa, jokainen voi kokea olevansa osallinen. Ryhmätoiminnassa mukana olleiden tyttöjen ohjaajan kuvauksessa nousee ilmi, että useimmiten
ratsastus onkin osallistavaa ja leikillistä: ”yleensä toinen taluttaa ja toinen on selässä ja sitte
voidaan mennä vaikka jotaki semmosia pujotteluja tai sitte on ollu erilaisia leikkejä”. Ryhmätehtävät tarjoavatkin monenlaisia oppimisen paikkoja, ilman että lapset edes huomaavat
sitä. ” (..) Että pitää niinku ryhmässä päästä nopeesti kiertämään joku juttu ja sitte takasin,
tai niitä on ollu erilaisia” Tanja 9 v. Hevosen avulla tehdyt yhteiset harjoitteet kehittävät
leikinkin varjolla luottamusta, kommunikaatiota ja itsevarmuutta.
Osallisuutta voisi lisätä se, että asiakkaat olisivat toiminnan alussa esimerkiksi voineet osallistua tai vaikuttaa tallin sääntöihin. Nyt heillä ei ollut sellaisia kokemuksia. Osallistaminen
näkyi kuitenkin laajasti eri asioissa. Hyvätinkin (2005, 24) mukaan parhaimmillaan yhteisö
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toimii, kun kaikki saavat osallistua päätöksentekoon ja suunnitteluvaiheessa. Toisella tallilla
asiakkaille olikin tehty omat vihkot, jonne oli kirjattu yhdessä tavoitteita toiminnalle ja jonne
ohjaaja päivitti kehittymistä.
Kokemus osallisuudesta syntyy siitä, että kokee itsensä tarpeelliseksi ja siitä, että voi vaikuttaa yhteisiin asioihin tai toimintaan. Kaikista vastaajista ainoastaan Kaisa kertoo, etteivät
he saa kovin paljon päättää, mitä tallilla tehdään. Hän mainitsee samalla kuitenkin, että he
saavat usein valita hoidettavat hevoset, jolloin osallisuus näyttäytyy siinä. Mervi-ohjaaja
kertoo toiminnan raamit, mutta kuuntelee esimerkiksi Tanjan ehdotuksia: ”Se sanoo jos saa
tehä sitä (..) mä oon ehottanu et me laukattais, nii me laukattiin.” Sofiankin mielipidettä
kuunnellaan: ”Se kyl melkee aina kysyy multa et mitä mä haluun tehä”. Omatoimisuus ja
aloitteellisuus korostuvat Janitan osallisuuden kokemuksessa:
No yleensä [saa päättää mitä tekee]. Mä ja Eini tehää yleensä katotaa et jos
joku tallihomma on tekemättä niin tehään se. Ja jos me tiedetään vaikka et
jollain on tallivuoro niin me mennää kysyy Merviltä just, että voiks ton tehä tai
onks tääl mitää tekemistä ja sit Mervi kertoo meille duunii ja sit me aletaa
tekee niitä. Janita 14 v
Toisellakin tallilla yleensä ohjaaja on suunnitellut ohjelman, mutta Emman mukaan siihen
voi itsekin vaikuttaa: ”No ain joskus, Päivi kysyy niinku et haluuks tehä tätä tai sillee ja mä
aina sanon et joo. ja sitte Päivi yleensä päättää. mut sillä ei oo mitää välii. Kaikki käy.”
Annella on samanlaisia kokemuksia. Hän pitää siitä, ettei ohjaaja ikinä oleta, että Anne uskaltaa tai haluaa tehdä kaikkea:
Kyl niinku Kirsi päättää aika paljon, mut tota noin kyl ite saaki sanoo mitä
haluu tehä ja kyl se kysyy niinku et tyyliin uskallaks sä laukkaa, uskallaks sää
ravaa, uskallaks sä vai haluuks sä tehä. Se ei ikinä niinku pakota mihinkään.
Anne 20 v
Muista poiketen Merin kokemuksessa ohjaaja on päätöksissä taka-alalla. Hän saa itse vaikuttaa siihen, mitä tallilla tehdään ja minkä hevosen kanssa: ”Mervi saattaa ohjata mua johonkin suuntaan, mutta itse kuitenkin päätän mitä haluan tehdä ja kenen hevosen kanssa.
Toki olosuhteet pitää aina ottaa huomioon”. Meri 22 v

5.3.3 Tukea, turvaa ja tunteiden sanoittamista – ohjaajan merkitys toiminnassa
Siihen, että hevosen kanssa päästään kokonaisvaltaisiin prosesseihin kaikilla ihmisen tasoilla, vaikuttaa suuresti ohjaaja. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaatii aina kokeneen
aikuisen läsnäoloa (Pitkänen, 2008, 47). Ratsastusterapian piirissä puhutaan terapeuttisesta
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kolmiosta, minkä sisältö kuvaa mielestäni myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vuorovaikutussuhdetta. Terapeuttinen kolmio muodostuu mm. Purolan (2011, 179) mukaan
siitä, kun ratsastusterapeutti (tässä tutkimuksessa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja) asettuu tulkiksi ja sillanrakentajaksi edesauttamaan ja sanoittamaan hevosen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta.
Hevonen toimii jäänmurtajana ihmiskontakteihin. Hevosen läheisyys virittää piilotajuntaa
siten, että verbaalinen itseilmaisu paranee. Yrjölän (2011, 94) mukaan psykoanalyyttisesti
voi olettaa tämän nousevan siitä, että psyykkinen vastarinta vähenee ja mielleyhtymien vapaa kulku helpottuu. Yhteinen toiminta tallilla tekee lapsen ja aikuisen yhdessäolon luontevaksi ja mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen. Toiminnallisuus tarjoaa myös koko ajan opetuksellisia tilanteita ja sopii henkilöille, joille keskustelu on vaikeaa. (Huhta, 2009, 1-4.)
Haastatteluissa ilmeni monentyyppistä keskustelua ohjaajan kanssa. Useimmiten keskustelu
tapahtui toiminnan lomassa ja esimerkiksi hoitamisen tai ratsastuksen aikana. Usein keskustelun aiheena olivat hevoset ja ohjaukselliset asiat, mutta varsinkin vanhemmilla vastaajilla
painottuivat henkilökohtaisemmat ajatukset, kokemukset, pelot ja haasteet. Toiminnallisuus
hevosen hoitamisessa ja ratsastamisessa tukee vapautunutta vuorovaikutusta, eikä asiakas
koe samanlaista tuottamisen painetta, kuten muualla tapahtuvassa terapiassa ja toiminnassa,
kuten nousee ilmi Sofian ja Merin kokemuksista:
Mun mielestä se [sosiaalipedagoginen hevostoiminta] on kyllä hyvää toimintaa, et ku joskus ennen tätä me oltiin Maijan [ohjaaja] kans vaan joskus kahvilla ja tällee, nii tääl on mun mielestä tosi sillee paljon avoimpi piiri ja helpompi puhuu ku tekee jotain (..) et ei tunnu siltä et on pakko puhuu, et täytyy
jotain. Et se tulee enemmän luonnollisemmin. Sofia 16 v
Karkki [hevonen] on opettanut mua puhumaan paremmin tunteista (--). Meri
22 v
Myös Yrjölän (2011) tutkimuksessa on huomattu, että hevostoiminta on rohkaissut asiakkaita kertomaan kokemuksistaan hämmästyttävän avoimesti ja rennosti.
Ryhmän terapeutti tai ohjaaja on erittäin tärkeässä roolissa ryhmän toiminnassa (Törmälehto, 2013, 173). Nuoremmat kertovat ohjaajan selvittävän riitoja ja kinoja yhdessä asianomaisten kanssa. Tämä osaltaan tukee turvallisuutta, kun lapset huomaavat, että heistä välitetään ja asiat hoidetaan rakentavasti keskustellen. Tämä taas kasvattaa ryhmän keskinäistä
yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja turvallisuutta. Ohjaaja edustaa lapselle ja nuorelle turvallista
ja johdonmukaista aikuista. Kun ohjaaja hallitsee hevosta rauhallisin ja jämäköin ottein, ja
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huolehtii monipuolisesti sen hyvinvoinnista, viestittää hän samalla asiakkaalle olevansa luotettava ja turvallinen henkilö, joka tietää miten toimia. (Palola, 2013, 159; 162.) Ohjaajan
tulee osata tulkita ja ohjata asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta ja opettaa lasta
ymmärtämään hevosta. Näin ilmeni mm. Annen tapauksessa, jossa ohjaaja tietää mitä hevosen kanssa pitää tehdä, mutta ei anna suoria vastauksia vaan pyrkii hevosen avulla saamaan
Annen tajuamaan itse asioita
Tavallaan se niinku yrittää just niinku saada rentoutuu ja se ei niinku tavallaan
kerro sulle kaikkii vastauksiikaa, vaan se yrittää saada niinku sut ite tajuaa
asioita. Et kyl se tietää miten saa rentouduttuu ja mitä pitää tehä sen hevosen
kanssa ja tällee, et se niinku ohjaa kyl tosi hyvin. Anne 20 v
Tässä näkyy myös sosiaalipedagogiikan vaikutus, jossa sosiaalipedagogin tehtävä on Launosen ja Puolimatkan (2000, 51) mukaan omaehtoisen prosessin käynnistäminen, jossa autetaan ihmistä oivaltamaan itse tarjoamatta valmiita vastauksia. On tärkeää, että ohjaajalla
on vahvat taidot kommunikoida myös lasten ja nuorten kanssa, kuunnella herkästi heidän
viestejään ja löytää sanat tunteille ja ajatuksille (Palola, 2013,162). Luottamusta tarvitaan,
jotta asiakas uskaltautuisi käsittelemään joskus hyvinkin traumaattisia elämänkokemuksiaan
ja niihin liittyviä tunteita (Purola, 2011, 180). Merillä on lapsuusaikaisia kokemuksia turvattomuudesta, mikä heijastuu edelleen haastavuutena kiintymyssuhteisiin ja luottamukseen.
Hän on oppinut kuitenkin luottamaan ohjaajaansa ja nimeää keskustelut yhdessä ohjaajan
kanssa yhdeksi parhaaksi asiaksi tallilla:
Me tullaan Mervin kanssa tosi hyvin juttuun. Oon oppinut luottamaan häneen
ja hänestä on tullut mulle tosi turvallinen ja tärkeä ihminen. Oon pystynyt luomaan häneen turvallisen kiintymyssuhteen (..) Pystyn puhumaan hänelle tosi
kipeistäkin asioista. Mervi tukee mua just niillä keskusteluilla ja jos tulee joku
voimakas ahdistus, paniikkikohtaus tai hankala tunne, hän on mun apuna ja
tukena. Puhutaan tunteista, sanotetaan niitä, puretaan tilanteita, ajatuksia, kokemuksia… Koen kaikki tsemppaamiset tosi tärkeiksi. Meri 22 v
Sofialle ohjaaja on kuin kaveri, mikä tuntuu mukavalta. Ohjaaja ohjaa monella tavalla. Juttelut eivät ole aina syvällisiä ja aiheet vaihtelevat tilanteesta riippuen:
Jos me ollaan just kävelyllä niin sit me vaan puhutaan jostain ihan muusta, ja
sit jos me ollaan kentällä nii sil voi olla jotain eri harjotuksii ja sillai, et sillon
se on enemmän vaan sitä ratsatusta. Kun me mennää kävelee nii me enemmän
puhutaa. Sofia, 16 v
Turvallinen suhde vaatii molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta, joka tulee ajan
kanssa. Ohjaaja on oppinut tuntemaan Janitan tavat ja luonteen, jolloin hän osaa auttaa asioiden työstämisessä.
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Mä olin tääl tettijaksolla varmaa 7 viikkoo joka perjantai ja sillon me käytiin
läpi kaikkii näit asioita ja tehtii kouluhommii ja tämmöstä. Se on ku Mervi
tietää niin hyvin millainen mä oon ja tietää mun tavat, niin se osaa tosi hyvin
auttaa siinä. (--) Mä en ite huomaa et mullon hermot kireellä, mut Mervi huomaa ja pystyy tulla sieltä sanomaan, et sulla on nyt vähän kireellä noi hermot..että ota ihan rauhassa. (--). Janita 14 v
Ohjaaja myös soittaa Janitan perään, jos häntä ei kuulu tallille sovittuna aikana. Yhteinen
keskustelu saa aina Janitan lähtemään tallille. Ohjaajan rehellisyys ja toiminnanohjausvinkit
ylettyvät koulumaailmaankin: ”Ainaku alkaa joku ottaa hermoo tai kierroksia alkaa noussa,
niin sit mä alan ajattelee noita mitä Mervi on sanonu mulle, et pitää olla rauhassa ja se
[koulu] on vaan pakko hoitaa, muuten mulla ei ole mitään tulevaisuutta (--)”. Jos koulussa
tapahtuu jotakin ahdistavaa, on Janitalla mahdollisuus mennä avautumaan siitä ohjaajalleen
koulun jälkeen. Tallilla olo kevenee: ”Tallilla on hyvä olla, kun saa olla oma itsensä, eikä
kukaan sano siihen mitään.” Myös kahdessa muussa haastattelussa nousi esille se, miten
tallilla on mahdollisuus olla oma itsensä, eikä tarvitse pelätä arvostelun kohteeksi joutumista.
Nivala ja Ryynänen (2013, 29) muistuttavat, että ihminen tarvitsee tällaisia hyväksytyksi
tulemisen ja arvostuksen kokemuksia, sillä ne ovat tärkeitä sosiaalisen vuorovaikutuksen
muotoja ja olennaisia identiteetin muodostumiselle.
Merin esimerkissä hänen parhaassa hevoskokemuksessa yhdistyy usko ja luottamus niin hevoseen, itseen kuin ohjaajaankin. Merin kokemus siitä, että hevonen pitää hänestä huolta
ilmenee myös Leinosen (2013, 256) tutkimuksessa. Alemmassa katkelmassa tiivistyy niin
hevostoiminnan elämyksellisyys ja toiminnallisuus kuin yhteisöllisyys ja dialogisuuskin.
Hevostoiminnan voimaannuttava vaikutus ja erityinen talliympäristö ovat sellaisia asioita,
mitä ei minkään muunlaisessa terapiassa voi samalla tavalla toisintaa.
Halusin laukata mut mua pelotti. Menin sanoo tosta Merville et haluaisin laukata mut mua pelottaa et tipun. Mervi sanoi, et oon niin taitava ratsastaja,
etten ihan helpolla sieltä alas tuu. (--) Mua tsempattiin mut ei missään nimessä
painostettu. Jännitti edelleen ihan sikana mut uskalsin sit kuitenkin, kiitos
tsemppauksen. Nostin laukan ja pysyin selässä. Laukattiin pitkä sivu. Mulla oli
niin hauskaa! Siirsin Karkin käyntiin ja mä vaan nauroin! Se oli ihan mieletöntä. Se tunne. Ja Mervi ja Assi oli jakamassa tätä hetkeä ja tunnetta mun
kanssa. Mä laukkasin vielä monta kertaa uudestaan ja uskalsin tehdä laukkaympyröitä ilman satulaa! Luotin Karkkiin niin paljon. Mut toisaalta myös
itseeni. Mä tiesin, että me selvitään yhdessä, kävi mitä kävi. Ja Karkki pitää
aina huolta, jos jotain tapahtuu. Ja Mervi on myös lähellä tukena tarvittaessa.
Ja mä. Mä kyllä pystyn kun mä päätän että mä pystyn vaikka pelottais aivan
järjettömästi. Meri 22 v
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6 Pohdinta
Tässä tutkimuksessa selvitin yhdeksän sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiakkaan kokemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Tarkastelin, millä tavoin toiminta ilmenee kokemuksissa ja lasten ja nuorten elämässä ylipäätään. Lisäksi kartoitin, miten toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja dialogisuus tulevat kokemuksissa esiin. Näiden
sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle määritettyjen periaatteiden kautta vedän aineiston
tässä luvussa yhteen. Tulee huomata, että tarkkaa rajaa esimerkiksi toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden välille ei kuitenkaan voi vetää, sillä kaikki osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja esiintyvät sekä limittäin että päällekkäin.
Kokemuksissa oli paljon yhteneväisyyksiä ja samankaltaisia tunnetiloja, mutta haastateltavien iällä näytti olevan suuri merkitys kokemuksiin. Alle 15-vuotiaiden vastauksissa painottuivat kokemukset ja mielialat, jotka liittyivät ratsastamiseen ja hevosen hoitamiseen. Vanhemmat vastaajat kykenivät sen sijaan reflektoimaan omia kokemuksiaan syvällisemmin ja
kriittisemmin, asettuen ikään kuin itsensä ulkopuolelle. Nuoremmilla vastaajilla kokemukset
tallilla näyttäytyivät mukavana hevosharrastuksena, mutta vanhemmat ymmärsivät toiminnan syvällisemmän vaikutuksen omaan toimintaansa. Toimintaan osallistuvien hevostausta
vaihteli useiden vuosien harrastuneisuudesta täysin uutena hevosten pariin tulleisiin. Hevostausta ei ole toiminnalle mikään edellytys ja muun muassa Yorken et al. ja Codyn (2008, 27;
2011, 199) mukaan myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole pitkää, tai ollenkaan, hevostaustaa
voivat hyötyä hevosen ja ihmisen välisestä terapeuttisesta suhteesta, kun taustalla on esimerkiksi ahdistusta, masennusta ja itsetunto-ongelmia.
Tallipäivään liittyy monenlaisia näkökulmia. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta muotoutuu
aina tapauskohtaisesti, mutta haastateltavien kokemuksissa oli paljon samankaltaisuuksia.
Toiminnallisuus on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ydintä, mikä näkyy tallipäivän sisällössä. Tallipäivää leimaavat tekemällä oppiminen, rutiinit ja turvallisuus. Jokaisella haastateltavalla oli oma nimikkohevonen, johon liittyvät hoitotoimenpiteet vaihtelivat. Tallilla
annettiin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan periaatteiden mukaan tiedostetusti vastuuta
oikeassa suhteessa osallistujan ikäkauteen ja edellytyksiin nähden (Koistinen, 2005, 6), esimerkiksi hoitohevosen huolehtimiseen liittyvillä tehtävillä tai antamalla ”apuopen” roolia.
Hyvätin (2005, 27) mukaan vastuun ottaminen hevosen hyvinvoinnista voi pitää ihmisen
elämänsyrjässä kiinni. Tallin arkiset askareet ja fyysisyys toimivat haastattelijoiden mukaan
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tärkeänä vastapainona niin kiireiselle opiskeluarjelle, kuin kotona väijyville murheille. Ratsastus näyttäytyy monipuolisena ja sitä toteutetaan niin kentällä kuin maastossa luontoelämyksiä saaden. Haastatteluissa nousee esiin sekä ratsastustuntityyppistä toimintaa että vapaampaa hevosen hallinnan harjoittelua, luottamusharjoituksia, leikillisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kritiikkinä voisi nähdä sen, että ratsastus kuvattiin joiltain osin suorituskeskeisyyteen
painottuvana, vaikka sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei lähde varsinaisesta ratsastuksen
opettamisesta vaan pyrkimys olisi löytää ratsastuksen avulla omia voimavaroja. Toisaalta
näen, että myös ratsastusliikkeiden opettelu vaatii ratsastajalta paljon: ohjeiden vastaanottoa
ja niiden toteutusta, kehonhallintaa ja hevosen liikkeiden tuntemusta. Onnistunut suoritus
kohentaa itsetuntoa ja minäpystyvyyttä, mikä on jälleen linjassa toiminnan periaatteiden
kanssa.
Ryhmämuotoisessa toiminnassa on opittu toisen kanssa olemista, jakamista ja riitojen selvittämistä niin puhumalla, kuin erilaisten yhteistoiminnallisten tehtävien ja leikkien avulla.
Hevoset toimivat ryhmäyttävänä elementtinä niiden ollessa ’kaikkien yhteinen asia’. Yhteistoiminnassa nousee esiin varsinkin yhteisöllisyyden teema, mutta samalla myös toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Yhteiset harjoitteet kehittävät niin sosiaalisia taitoja ja luottamusta
kuin vastuunkantoa ja osallisuutta, kun jokaisen panos vaikuttaa omalta osaltaan tehtävään.
Hämäläinen (1999, liite 1) toteaa, että osallisuus on välttämätön osa elämänhallintaa ja ilman sitä yhteiskunnallinen subjektius ei voi kehittyä. Tässä tutkimuksessa osallisuus näkyi
erityisesti siinä, että haastateltavat saivat suurimmaksi osaksi vaikuttaa siihen, mitä tallipäivän aikana tehdään. Ryhmämuotoisessa toiminnassa jokaisella oli myös oma roolinsa yhteistoiminnallisissa harjoitteissa, mikä mahdollisti osallisuuden tunteen. Lisäksi osallisuutta
tukivat erilaiset vastuutehtävät, jotka muuttuivat kokemuksen myötä. Tallilla toimiva ryhmä
luo jo itsessään yhteisöllisyyttä, jolloin ryhmämuotoisessa toiminnassa yhteisöllisyys myös
korostui selvästi enemmän.
Yhteistoiminnallisuuteen liittyvät käsitteet luottamus, kunnioitus ja ystävyys. Koska yhteistoiminnallisessa suhteessa vallitsee toisen saavutettavuus, on suhde helposti haavoittuva ja
suhteessa voi esiintyä konflikteja (Mönkkönen, 2007, 121, 123). Tämä näkyy varsinkin nuorempien kokemuksena siitä, että tallilla esiintyy jonkin verran riitoja ja kinoja, jotka koskevat sitä kuka saa hoitaa mitäkin hevosta ja kenen kanssa. Mönkkönen (2007, 123) muistuttaa,
ettei konflikteja tarvitse pelätä, sillä usein tilanteita selvitellessä paljastuu merkittäviä asioita. Vastaajien mukaan ohjaaja auttaakin läpikäymään riitoja puhumalla ja tuomalla esille,
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miltä esimerkiksi ulkopuoliseksi jääminen tuntuu, minkä ymmärtämisen jälkeen henkilöiden
oma prosessi etenee jälleen askeleen eteenpäin. Vastaajien kokemuksien perusteella tallihenki nähdään suurimmaksi osaksi hyvänä, jossa toisia autetaan ja kaikki otetaan mukaan.
Isommalla tallilla vallitsi kuitenkin myös jonkinasteista hierarkiaa, mikä näkyi siinä, keneltä
pyydetään apua ja keneltä ei. Tuloksissa tulee huomioida, että puolet haastateltavista kävi
yksilötoiminnassa, jolloin niissä tapauksissa yhteisöllisyys jää väistämättä taka-alalle toiminnan kohdistuessa pelkästään yksilöön ja tavoitteiden ollessa yksilölähtöisiä. Sosiaalipedagogiikan perusajatuksena on tarjota vaikeuksissa oleville ihmisille mahdollisuus osallistua, kohdata toisia ihmisiä vuorovaikutussuhteessa, kokea itsensä tarpeelliseksi ja etsiä yhdessä muiden kanssa suuntaa elämäänsä (Hämäläinen, 1999, 60–63). Yksilötoiminta ei pysty
näin ollen tarjoamaan samanlaista vertaisryhmää, kuin isommassa ryhmässä toimiminen.
Osallisuuden mahdollisuus ja itsensä tärkeäksi kokeminen näyttäytyi tosin molemmissa toimintamuodoissa yhtä paljon.
Niin yksilö- kuin ryhmätoiminnassa ytimen muodostaa hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutussuhde. Parhaimpana asiana tallilla nähtiin itse hevoset ja niiden rauhallisuus sekä
ainutlaatuiset luonteenpiirteet. Keskinäinen suhde erityisesti nimikkohevoseen koettiin tärkeänä ja antoisana. Haastateltavien ja hevosten suhde näyttää perustuvan samankaltaiseen
hiljaiseen yhteyteen kuin Ojasen (2011) tutkimuksessa. Ytimen muodostaa ihmisen kyky
lukea hevosta ja hevosen taito lukea ja tulkita ihmisen kehoa ja mahdollisia huolia. Hevoseen
liitettiin usein inhimillisiä ja ihmismäisiä piirteitä (ks. myös esimerkiksi Ojanen, 2011, 97 ja
Birke, 2008, 118) kuten ymmärrystä, tuttuutta ja huolenpitoa. Hevosen kanssa koettu vastavuoroinen ymmärrys tuo elämyksiä ja kiinnittää toimintaan. Vuorovaikutus hevosen kanssa
nähtiin helppona ja luontevana, sillä se antaa suoran ja rehellisen palautteen omasta toiminnasta. Hevosen kanssa koettu luottamus ja hyväksyntä koettiin myös aidompana kuin ihmisen kanssa toimiessa. Hevonen näyttäytyy pyyteettömänä ystävänä, joka hyväksyy ihmisen
sellaisenaan, mutta jonka kanssa työskentely vaatii molemminpuolista luottamusta, läsnäoloa ja hevosen lukemista.
Ihmisen ja hevosen välisen suhteen muodostamisen apuna ja oman toiminnan tulkkina toimii
luotettava ja turvallinen aikuinen ohjaaja. Siinä missä ohjaaja auttaa selvittämään ihmisten
välisiä kinasteluja, on hän vahvasti tukena myös hevosen kanssa tapahtuvassa kommunikoinnissa, jossa konflikteja ilmenee samalla tavalla kuin ihmisten kanssa toimiessa. Kurjen
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(2002) mukaan sosiaalipedagogiikan ydinkysymys liittyy yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen ja kasvattajan ja kasvatettavan pedagogiseen suhteeseen. Tässä suhteessa oleellista
on aito vuorovaikutuksellinen dialogisuus, jossa on kyse luottamukseen, keskinäiseen kunnioitukseen ja avoimuuteen perustuvasta asiakassuhteen rakentamisesta (Hämäläinen, 1999,
liite 1). On tärkeää huomata, että ilman luottamuksellista suhdetta ei synny oikeutusta dialogiselle vuorovaikutukselle, sillä muuten ohjaajan esittämä erilainen ajatus voidaan kokea
uhkana (Mönkkönen, 2007, 87, 89). Monissa vastauksissa korostuikin luottamuksen kasvu
toiminnan kehittyessä. Ohjaajalla oli iso merkitys varsinkin vanhempien haastateltavien kehittymisprosesseissa. Kokemuksissa ohjaaja näyttäytyy nuoremmilla turvallisena ja johdonmukaisena auktoriteettina ja vanhemmilla tämän lisäksi luotettavana aikuisena ja ystävänä,
jolle voi kertoa kipeitäkin asioita. Ohjaaja tukee ja sanoittaa tunteita, mutta haastaa myös
itsetutkiskeluun.
Tallikäyntiin liittyy monentyyppisiä mielialoja. Tallille lähteminen näyttäytyy tyttöjen kokemuksien mukaan osittain ristiriitaisina: kotona saattaa tuntua, ettei tallille jaksaisi lähteä,
mutta tallille päästyä olo muuttuu hyväksi. Tallilla tunteet vaihtelevat onnistumisen kokemuksista pelkoon ja epävarmuuteen. Tallipäivän jälkeen esiintyy sekä motivaatiota ja energiaa, että väsymystä ja nälkäisyyttä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi pääelementti
on elämyksellisyys. Hevonen auttaa pääsemään hetkeksi arjen yläpuolelle (Leinonen, 2013,
256). Tallipäivä tarjoaa haastateltaville monenlaisia elämyksiä, mikä kiinnittää ja motivoi
toimintaan. Toiminnassa mukana olevat henkilöt jaksavat panostaa toimintaan, koska se
tuottaa heille erilaisia tunteita, niin iloa ja onnistumisia, mutta myös toivottomuutta ja kiukkua, joita yhdessä tunnustellaan ja nimetään (Huhta, 2009, 24). Hevoselämyksiin kuuluvat
haastateltavien mukaan samantyyppisiä asioita kuin Leinosen (2013) tutkimuksessa: onnistunut yhteistyö, hevosen osoittama kiintymys, hevosen liikkeen aistiminen ja sen nopeus.
Lisäksi esiin nousivat luontokokemukset niin hevosen selässä, kuin taluttaessa sekä tallipäivän aikaisessa muussa luontotoiminnassa.
Hienoiksi kokemuksiksi koettiin myös hevostoiminnan tarjoamien haasteiden ja itsensä voittamisen kokemukset. Tiukoista ja pelottavistakin tilanteista selviytyminen on muuttanut
haastateltavien minäkuvaa positiiviseen suuntaan. Elämykset syntyvät vastaajilla eri asioista, vaihtelevat ja muotoutuvat uudelleen toiminnan edetessä. Siinä missä aluksi elämys
oli nousta ensimmäistä kertaa hevosen selkään, syntyy voimauttava kokemus myöhemmin
esimerkiksi siitä, kun saa hevosen seuraamaan vapaana tai uskaltautuu laukkaamaan ilman
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satulaa, vaikka se pelottaisi. Onnistumisen kokemukset vahvistavat osaltaan elämänhallintaa. Sosiaalipedagogiikassa keskeistä onkin auttaa ihmisiä näkemään heidän mahdollisuutensa vaikuttaa elämänkulkuunsa ja vahvistaa heidän subjektiuttaan. Siihen liittyy muun muassa arjen itsetoteutus, itsenäisyys ja vastuunotto (Hämäläinen, 1999, 60–63), mitkä nousivat
esiin monipuolisesti myös hevostoiminnassa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokemuksissa eniten esille nousivat toiminnallisuuden ja
elämyksellisyyden teemat sekä dialoginen suhde ohjaajan kanssa. Yksilötoiminnassa luonnollisesti vähemmälle huomiolle jäi yhteisöllisyys, joka ei toteudu samassa mittakaavassa
yksilötoiminnassa kuin ryhmätoiminnassa. Vaikka ohjaaja, hevonen ja mahdolliset muut tallilla käyvät ihmiset muodostavat yhdenlaisen yhteisön, ei se tuota samanlaista yhteisön kasvattavaa voimaa kuin ryhmätoiminta. Asiakkaan ja ohjaajan suhde nähtiin voimauttavana
varsinkin vanhemmilla vastaajilla. Aidolla Minä-Sinä-suhteella näyttää olevan vahvasti kasvattava merkitys ja se tarjoaa nuorille mahdollisuuden kertoa kipeistäkin asioista. Keskusteluyhteyden avaa ja sitä ylläpitää ennen kaikkea hevosen läsnäolo ja toiminnallisuus.
Edellä olen pohtinut, miten sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kulmakivet – toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja dialogisuus, omine painotuksineen – nousivat esiin
tutkimukseen osallistuvien kokemuksissa. Toinen tutkimuskysymykseni koski sitä, miten
sosiaalipedagoginen hevostoiminta tulee ilmi osallistujien kokemuksissa ja elämässä ylipäätään. Lapset ja nuoret olivat kokeneet kehittyneensä monentyyppisissä asioissa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan myötä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koettiin kehittäneen
kaiken kaikkiaan ratsastus- ja hevosmiestaitoja sekä omaan psyykkiseen puoleen liittyviä
asioita, joita olivat omaan toiminnanohjaukseen liittyvät asiat, minäkuvan kehittyminen, elämänhallinta ja sosiaaliset taidot.
Varsinkin nuoremmilla vastaajilla painottuivat ratsastus- ja hevosmiestaitojen kehittyminen,
kun taas vanhemmat vastaajat korostivat omaa psyykkistä kehitystään. Sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan koettiin kehittäneen rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä lähes kaikissa vastauksissa. Haastateltavat olivat oppineet kaiken kaikkiaan tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään mukauttaen sopimaan ne hevosen kanssa työskentelyyn. Vanhemmat vastaajat kokivat lisäksi elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistuneen, mikä näkyi
jämäkkyydessä ja rajojen asettamisessa sekä pettymyksien sietämisessä. Esiin nousivat
myös lisääntynyt itsetunto, -luottamus ja -arvostus sekä rohkeus ja pelkojen voittaminen.
Näiden kohentuminen tuli ilmi kokemuksissa joissa he kertoivat muun muassa hevosen
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kanssa toimimisesta ja omasta osaamisestaan. Hevostoiminta näkyi osalla myös sosiaalisissa
taidoissa, johon liittyen vuorovaikutus ja ihmisiin luottaminen oli vahvistunut. Toiminta oli
tuonut mukanaan myös yleistä positiivisuutta. Tallilla oleminen oli kaikkien mielestä mielialaa kohottavaa. Mielialaan vaikuttavat kaikki kokemukset, kyky rentoutua, luottamuksellinen ilmapiiri, fyysinen tekeminen ja luonnossa oleminen.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella tarjoavan siis
samantyyppisiä ’suojaavia tekijöitä’ kuin muissakin hevosavusteiseen toimintaan liittyvissä
tutkimuksissa on esiintynyt (mm. Burgon, 2011 ja Cody et al. 2011). Näitä tekijöitä olivat
tässä tutkimuksessa muun muassa kyky pohtia ja säädellä omaa käytöstään, vuorovaikutustaidot, pettymyksien sieto ja itseluottamus. Toiminta on kehittänyt myös elämänhallintataitoja, kuten suoraa kommunikointia, kärsivällisyyttä ja minäpystyvyyttä (kuten mm. Bowers
ja MacDonald 2001, 69). Burgonin (2011, 176) mukaan nuoret voivat saada hevostoiminnassa ”valtavirran” kokemuksia kuten sosiaalisia suhteita, uusia taitoja, itseluottamusta ja
positiivisia kokemuksia, mitkä voivat avata sellaisia mahdollisuuksia, jotka ovat ennen näyttäytyneet rajoittuneina tai mahdottomina. Hevostoiminnassa osallistujat oppivat tarkkailemaan ja muuttamaan käytöstään luottamukselliseksi johtajaksi saavuttaakseen luottamuksen
ja yhteistyön. Tässä onnistuminen tuo tuntemuksen hallinnasta ja siitä, että pystyy vaikuttamaan johonkin. Ymmärrys siitä, että on mahdollista päästä haasteiden yli laittamalla itsensä
likoon antaa tunteen minäpystyvyydestä. Tämä taas on ensiarvoisen tärkeää positiivisen tulevaisuuden kannalta varsinkin nuorilla, joilla on rajallinen elämänhallinta. (Burgon, 2011,
177.) Tutkimuksessani hevostoiminnan siirtovaikutus vaihteli. Nuoremmat vastaajat eivät
tunnistaneet tätä itsessään, mutta varsinkin vanhempien vastaajien mukaan tallilla opitut uudet käyttäytymismallit olivat siirtyneet myös tallin ulkopuoliseen arkeen. Tämä näkyi muun
muassa parempana koulunkäyntiin keskittymisenä, tunteenpurkauksien hallintana koulussa,
uskaltautumisena tehdä uusia asioita ja luottamuksen kehittymisenä muissakin ihmissuhteissa.
Vaihtoehtoisille hyvinvoinnintukemis- ja kuntoutusmuodoille on kova kysyntä. Hevosavusteinen terapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta osoittavat sen, mihin hevonen parhaimmillaan pystyy ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä (Suomen Hippos ry, 2013). Tutkimuksia
aiheesta tehdäänkin enenevissä määrin, mutta kuten muun muassa Koukkari ja Okulov sanovat (2005), että tutkimuksia hevostoiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksista tulee koota yhteen, dokumentoida ja tehdä lisää, jotta toiminta laajenisi tunnetuksi ja hyväksytyksi sosiaalisen kuntoutuksen ja hyvinvoinnin edistämisen muodoksi. Alan laajenemisen vuoksi yksi
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tärkeimmistä tavoitteista on saada Kelan tuki sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan, jolloin
useammalla asiakasryhmällä on mahdollisuus osallistua toimintaan. Tutkimuksien kautta
toiminnan tieteellisyys ja teoreettinen perusta vahvistuisi ja suomalaisia vaikuttavuuden ja
tuloksellisuuden raja-arvoja voitaisiin hyödyntää korvauskäytännön perusteina. (Koukkari,
Okulov, 2005, Kjälman, 2010, 4; Hämäläisen 1999, 78.)
Tätä tutkimusta voisi laajentaa pitkittäistutkimukseksi, jossa samoja henkilöitä haastateltaisiin uudelleen esimerkiksi puolen vuoden päästä ja verrattaisi tuloksia edellisiin. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain yhtä tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen luotettavuus ja aineiston
kattavuus kasvaisi, jos aineistonkeruumenetelmää laajennettaisiin triangulaation keinoin.
Tähän tutkimukseen olisi hyvin sopinut haastattelun lisäksi observointi. Jos tekisin tutkimusta uudelleen, muuttaisin myös haastatteluympäristöä. Koin osan haastattelutilanteista
turhan passiivisina ja jouduin joidenkin nuorempien kohdalla hieman johdattelemaan kysymyksiä, jotta sain heidät kertomaan kokemuksistaan. Uskon, että jos haastattelut olisi järjestetty hevosen välittömässä läheisyydessä toiminnallisesti esimerkiksi hevosta harjaten tai talutuskävelyllä käyden, olisi keskustelu ollut luontevampaa. Kuten tutkimustuloksissakin tuli
ilmi, hevonen avaa tiettyjä keskusteluyhteyksiä perinteistä ns. toimistokulttuuria paremmin,
jolloin se olisi toiminut tässäkin tilanteessa luonnollisempana ympäristönä haastattelulle.
Hevostoiminnan vaikuttavuutta lisäisi, jos mukaan otettaisiin esimerkiksi lasten ja nuorten
opettajat; näkyykö hevostoiminta ja sen vaikutukset millään tavalla koulussa tai koulumenestyksessä? Tässä tutkimuksessa minulla olisi ollut mahdollisuus haastatella myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia, jolloin heidän vastauksiaan olisi voinut verrata lasten ja nuorten kokemuksiin. Tutkimus olisi paisunut kuitenkin niin laajaksi, että koin relevantimmaksi keskittyä pelkästään lasten ja nuorten omiin kokemuksiin. Tämän tutkimuksen
tuloksien pohjalta ei voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä, mutta haastatteluiden samansuuntaisuus esimerkiksi opituista asioista ja tallipäivän sisällöstä sekä hevosen vetovoimaan liittyvistä piirteistä vahvistavat aiemmissa tutkimuksissa esille nousseita asioita.
Tässä tutkimuksessa olen osoittanut, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vaikuttanut
lasten ja nuorten elämän eri osa-alueisiin positiivisesti. Tutkimustuloksista tulee ilmi, että
sosiaalipedagogisin keinoin on mahdollista parantaa elämänhallintaa ja oman toiminnan ohjausta, sekä tuoda mielekästä sisältöä elämään. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL,
2016) tutkimuksien mukaan keskeisimpiä syrjäytymistä ehkäiseviä -ja hyvinvointia lisääviä
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tekijöitä ovat läheiset ihmissuhteet, harrastusmahdollisuudet ja kokemus omasta pärjäämisestä. Tämän tutkimuksen mukaan hevostoiminta vastaa kaikkiin näihin: ohjaaja pystyy tarjoamaan turvallisen ja luottamuksellisen suhteen, jossa on mahdollisuus käsitellä vaikeitakin
asioita, hevostoiminta itsessään antaa mielekästä sisältöä, elämyksiä ja pysyvyyttä elämään
ja viimeiseksi hevonen omine ainulaatuisine ominaisuuksine tarjoaa mahdollisuuden lukemattomiin onnistumisen kokemuksiin. Nämä tekijät voivat osaltaan turvata lapsen ja nuoren
kasvua yhteiskuntaan, vaikka elämässä olisi lukuisiakin tätä uhkaavia riskitekijöitä.
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LIITE 1

Tutkimuslupalomake
Hei!
Olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta ja teen opintoihin kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa aiheena nuorten kokemukset sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Kerään aineistoa työhöni haastattelemalla toimintaan osallistuvia nuoria ja nuoria aikuisia. Vapaamuotoisen teemahaastattelun tarkoituksena on selvittää nuorten omia kokemuksia ja tuntemuksia sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Haastattelut tapahtuvat henkilökohtaisesti ja sitä varten on hyvä varata aikaa noin tunti.
Tutkimukseen osallistumista varten tarvitsen luvan tutkimukseen osallistujalta ja lisäksi nuoren huoltajalta, mikäli haastateltava on alle 18-vuotias. Allekirjoitetut lupalaput pyydän palauttamaan minulle ennen varsinaisen
haastattelun alkamista.
Haastatteluista saatua aineistoa käytetään vain pro gradu –tutkielmassani, jossa haastateltavat esiintyvät eri
nimellä ja täysin tunnistamattomana. Työssä ei tule missään vaiheessa esille haastateltavien henkilöllisyyttä tai
tallin
Annan

nimeä.
mielelläni

lisätietoa

tutkimuksesta

sekä

sähköpostitse

Tiina Jokiniemi, Oulun Yliopisto
tiina.jokiniemi@student.oulu.fi
puh. *** *******
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Yliopiston lehtori Anu Alanko
anu.alanko@oulu.fi
Oulun Yliopisto

Lupa tutkimusta varten:

_____________________________________________________________________________
Nuoren nimi:
_____________________________________________________________________________
Huoltajan nimi, mikäli osallistuja on alle 18-vuotias:
saa

/

ei saa

osallistua haastatteluun (ympyröi)

_____________________________________________________________________________

Päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus

että

puhelimen

välityksellä!

LIITE 2

Lisäinfoa tutkimukseen osallistujalle

Olen 23-vuotias luokanopettajaopiskelija Oulusta ja teen koulutusohjelmaani kuuluvaa pro gradu –
tutkielmaa. Tässä tutkielmassa haluan kuulla nimenomaan sinun ajatuksista ja kokemuksista hevosten parissa!
Seuraavaksi meidän tulisi sopia haastatteluaika. On mahdollista, että tulen tallille keskustelemaan
kanssasi noin 30-60 minuutiksi, vaikkapa hevosen hoitamisen lomassa. Olen tulossa Helsinkiin 28.131.1, joten esimerkiksi silloin sopisi hyvin. Jos tämä ei onnistu, on myös mahdollista tehdä niin sanottu "WhatsApp"-haastattelu, joka voidaan toteuttaa puhelimen ääniviestien välityksellä milloin
vain. Haastatteluun on hyvä siis varata aikaa noin tunti.
Haastattelussa keskustelemme sinulle tutuista asioista liittyen mm. hevosen hoitamiseen ja erilaisiin
kokemuksiin tallilla. Haastattelut nauhoitetaan, mutta nauhat tuhotaan puhtaaksikirjoituksen jälkeen.
Haastatteluaineistoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tähän tutkimukseen, eikä tutkimuksessa
tule missään vaiheessa ilmi sinun tai tallin nimeä. Tutkimukseen osallistumista varten tarvitsen allekirjoitetun lupalapun sinulta (ja huoltajaltasi, mikäli olet alle 18-vuotias). Lupalapun laitan postitse
tulemaan, tai sen voi myös tulostaa tästä laittamastani sähköpostista. Halutessasi saat valmiin tutkimuksen luettavaksi keväällä 2016 ennen tutkielman lähettämistä.
Itse olen 23-vuotias "hevostyttö", jolla on kokemusta omista hevosista yli kymmenen vuoden ajalta.
Tällä hetkellä minulla on ratsutamma ja sen reilun vuoden ikäinen varsa kasvamassa.
Suuret kiitokset osallistumisesta, se on tärkeää, jotta nuorten ääni saadaan kuuluviin sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa! Vastaan mielelläni pieniinkin kysymyksiin tutkimusta koskien

Tiina Jokiniemi
tiina.jokiniemi@student.oulu.fi
puh. *** *******

LIITE 3

Haastattelurunko
Taustatiedot/lämmittely:
o Ikä
o Koska olet aloittanut tallilla käymisen, kuinka usein käyt tallilla?
o Millaisista hevosista pidät?

Teemat:
 Toiminnallisuus (yhteistoiminta, osallistuminen, osallisuus, vastuunkanto)
o Kerro siitä kun aloitit tallilla käymisen x x aikaa sitten -> minkälaisia asioita
teit silloin tallilla/hevosen kanssa? Mitä ajattelit tallilla käymisestä silloin?
o Millainen tilanne on nyt, onko jokin muuttunut aloittamisen jälkeen?
o Minkälaisia taitoja olet oppinut tallilla? (hevosenhoidosta + muiden kanssa toimimisesta)
o Millaisia taitoja haluaisit tulevaisuudessa oppia tallilla tai millaisia asioita
tehdä?
o Kerro tallipäivästäsi, millainen tallipäivä yleensä on? (tark. eroavatko päivät
toisistaan, teetkö jotain tiettyjä asioita joka kerta?)
o Mitä tykkäät tehdä eniten hevosen kanssa? Miksi?
o Voitko itse päättää/vaikuttaa siihen mitä tallilla tehdään tai ketä hevosta hoidat?
o Onko teillä omia hoito/nimikkohevosia? Jos on, mitä niille pitää tehdä?
o Millaisia sääntöjä tallilla on, miksi ne on laadittu? Kuka sääntöjä valvoo?
o Oletko itse osallistunut sääntöjen laatimiseen?
 Elämyksellisyys (kokemukset, hevosen läheisyys, onnistumisen kokemukset -> voimavarat, epäonnistumiset -> omien rajojen tunnistaminen ja tunteiden kohtaaminen)
o Miltä tuntuu tulla tallille? (Mistä se olo johtuu?)
o Millainen olo on tunnin jälkeen ja kotona? Onko siinä jokin erityinen asia mikä
saa olon tuntumaan siltä?
o Millaisissa asioissa koet olevasi hyvä/mitkä asiat sujuvat hyvin? Onko sinulla
antaa esimerkkiä jostain tilanteesta jossa olet onnistunut hyvin, josta tullut hyvä
mieli?
o Mikä tallilla käymisessä on parasta? Miksi?
o Millaisia haasteita olet kokenut tallilla? Minkälaisessa tilanteessa? Miten niistä
on selvitty?
o Onko tallilla tapahtunut tai tehty jotakin mikä saattaisi jännittää tai pelottaa?
Miten sinä toimit sellaisessa tilanteessa? Oliko tilanteessa muita paikalla?

o Voiko näitä tallilla oppimiasi taitoja hyödyntää jotenkin muualla? Kun mietit
itseäsi esimerkiksi koulussa tai kotona, niin näkyykö tallilla käyminen jotenkin
omassa olemisessa tai toiminnassasi?
 Yhteisöllisyys (vuorovaikutus, vastavuoroinen kommunikointi, jaetut kokemukset, yhteiset tapahtumat, hevosen kautta itseen kiinnittyminen)
o Kerro kenen kanssa teette täällä hommia? Kenen kanssa tykkäät olla täällä mieluiten? Oletko koskaan hevosen kanssa kahdestaan?
o Kerro millaista on työskentely ohjaajan kanssa? Miten ohjaaja ohjaa?
o Entä muiden tallilla toimivien ihmisten kanssa? Autetaanko tallilla toisia? Onko
tallilla tullut kavereita? Tapaatteko muutenkin kuin tallilla? Millaisia mukavia
muistoja osaisit kertoa toisten kanssa toimisesta?
o Onko tallilla ollut jotain huonoja kokemuksia toisen kanssa toimisesta? Onko
antaa esimerkkiä?
o Jos tallilla tulee riitaa tai kinaa, miten ne ratkaistaan? (keskenään, ohjaajan
kanssa..)
o Osaatko kertoa millainen sinun oma rooli on tässä talliyhteisössä? Tuntuuko sinusta, että olet osa porukkaa? (mikä rakentaa yhteenkuuluvuutta?)
o Onko teillä tallilla jotain yhteisiä tapahtumia -> osallistutko, miten?
o Asiakas ja hevonen: Mikä hevosissa on parasta? Onko hevosen ja ihmisen
kanssa toimimisessa/kohtelussa jotain samaa, mitä? Entä mitä eroa niissä on?
o Voitko lopuksi kertoa vielä mikä on paras tallimuistosi? (ketä mukana, mitä itse
teit?

Onko sinulla lisättävää johonkin kohtaan tai muuta sanottavaa?

