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Ratsastus on erittäin merkittävä naisten ja tyttöjen liikuntalaji. Suomen 
Ratsastajainliiton arvion mukaan joka viides 10–18 vuotiaista tytöistä harrastaa 
ratsastusta. Kymmenessä vuodessa Ratsastajainliiton jäsenmäärä sekä koko 
harrastajakunta on lähes kaksinkertaistunut. Suomen ratsastajainliitolla on nyt noin 
50000 jäsentä ja ratsastuksen harrastajia on vuosikeskiarvona 144000.  

Tämän työn tarkoituksena on lisätä ratsastuskoulun asiakkaiden hevostietoutta 
luentopaketin avulla. Työssä on selvitetty asiakkaiden tietotaso, ammattilaisten 
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Over the past ten years the membership of the Equestrian Federation of Finland, 
as well as the amount of people associated with horses as a hobby, has almost 
doubled. The Equestrian Federation of Finland has approximately five thousand 
members and the yearly average of people who ride as a hobby is 144 000. Riding 
is a major sport especially for women and young girls. According to estimates by 
the Equestrian Federation of Finland one in every five girls aged between ten and 
eighteen lists riding as their hobby. 

Customers in riding schools do not receive sufficient information about horses so 
there is a need for more horse related knowledge and horsemanship. 

The purpose of this thesis is to increase riding school customers’ knowledge about 
horses by providing them with a course of lectures and lecture material. In the 
study the customer’s level of knowledge was surveyed and also the professionals’ 
opinion of what information is relevant for a person to whom horse-riding is a 
hobby was studied. Based on this information lecture material for five lectures for 
increasing customers’ knowledge about horses was created. The lectures were 
carried out at a riding school in early 2013.  
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

 

Slow feeding Eli hidas ruokinta. Tarkoittaa systeemiä, jolla pyritään 

siihen, että hevoset söisivät niille tarkoitetun korsirehun 

mahdollisimman hitaasti. Tämä toteutetaan yleensä 

jonkinlaisen heinäverkon tai heinäkaukalon avulla, josta 

heinää saa vain vähän kerrallaan, jolloin rehua riittää 

pidemmäksi aikaa ja ruokintavälit ovat lyhyemmät 

rehumäärän ollessa kuitenkin sama. Kun hevoset ovat 

ymmärtäneet että rehu ei lopu heti, stressi vähenee ja ne 

syövät vain mitä tarvitsevat. Stressin lisäksi pitkät 

ruokintavälit altistavat hevosen mahahaavoille, sillä 

hevosen vatsalaukku erittää happoa jatkuvasti eikä vain 

ruokailun yhteydessä. 

Laukkaside Sidos, joka on ainoa järkevä ratkaisu, kun hevosen kavion 

kantaan on tullut haava. Hevosen kantaan syntyy helposti 

haava hevosen astuessa takajalallaan etujalan kavion 

kannan päälle. Tämä kohta on vaikea sitoa mitenkään 

muuten kuin laukkasiteellä.  
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1 JOHDANTO 

Hevonen on palvellut ihmistä vuosituhansien ajan mm. maataloudessa, 

matkustamisessa ja kuljetuksissa sekä armeijan käytössä. Kun moottoriajoneuvot 

ottivat hevosen perinteiset tehtävät, hevosesta tuli ihmiselle vapaa-ajan kumppani 

harrastukseen ja kilpaurheiluun. Toiminta hevosen kanssa kehittää vastuuntuntoa 

ja opettaa toimimaan yhteistyössä eläimen kanssa. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Poni-Haan asiakkaiden 

hevostietoutta luentojen avulla. Idea luentopaketin toteuttamisesta 

ratsastuskoululle tuli minun ja Poni-Haan tallipäällikön Anne Nuutisen yhteistyönä 

syksyllä 2012. Olimme jo pitkään keskustelleet siitä, kuinka ratsastuskoulun 

oppilaiden tietotaso oli erittäin huono puhuttaessa hevosesta eläimenä tai hevosen 

hoitoon liittyvistä seikoista. Tieto hevosesta laajentaa ratsastuskoulun asiakkaan 

näkemystä omaan harrastukseensa ja luo pohjaa asioille, joita ratsastustunneilla 

opetellaan. Kehitimme yhdessä idean luennoista, joissa jokainen luento tukee 

toistaan. Luennot toteutettiin opinnäytetyönäni hevostiedon lisäämiseksi 

ratsastuskoulu Poni-Haassa keväällä 2013. Luentopaketti voidaan myös toistaa 

tarvittaessa, tai se voidaan mahdollisesti markkinoida myös muille 

ratsastuskouluille esimerkiksi ostopalveluna.  

Olen itse ratsastanut vuodesta 1992 ja olen ollut aina kiinnostunut ratsastuksen 

lisäksi hevosista, niiden hoidosta ja käyttäytymisestä. Olen käynyt useilla 

eläinlääkäreiden ja hevosalan tutkijoiden luennoilla. Osallistuin alkuvuodesta 2013 

Helsingin Avoimen yliopiston järjestämälle hevoskurssille saadakseni lisätietoa 

Huomaa hevonen – luentopakettia ajatellen. 

Poni-Haan asiakkaiden hevostiedon lähtötaso kartoitettiin haastatteluilla. 

Haastatelluiksi valikoitui kolmekymmentä eri ikäistä ja eri kokemuspohjaista 

ratsastuksen harrastajaa. Hevosalan ammattilaisia haastateltiin siitä, mitä heidän 

mielestään harrastajan tulisi tietää hevosista. Haastatteluja oli kymmenen ja 

haastateltavat edustivat kattavasti hevosalan eri toimijoita. Näiden haastattelujen 

valossa oli selvää, että Poni-Haan asiakkaat tarvitsevat ehdottomasti lisää tietoa 

hevosista tukeakseen harrastustaan. 
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Huomaa hevonen - luentopakettiin kuuluu viisi luentoa: Hevosen lajinmukainen 

käyttäytyminen, Harrastehevosen ruokinta, Hevosen rakenne ja näyttelyssä 

esittäminen, Terve ja sairas hevonen ja Hevosen omistaminen. Luennot on 

suunnattu ratsastuskoulun asiakkaille. Luentopaketti koostuu Powerpoint – 

esityksistä ja jokaisen luennon on tarkoitus olla noin kolmen tunnin pituinen. 

Powerpoint - esitykset ovat luentorunkoja, joiden avulla voidaan jokainen aihe 

luennoida, mikäli luennoitsijalla on myös omakohtaista tietoa aiheesta. 

Luentorungot on tarkoitus jakaa asiakkaille tulosteena ennen jokaisen luennon 

alkua, jotta asiakkaat voivat kirjoittaa muistiinpanoja ja seurata luentoja helposti. 

Luentojen päätteeksi asiakkaille annettiin palautelomake, jonka täyttäminen ja 

palauttaminen oli vapaaehtoista. Palautelomakkeella testattiin sitä, ovatko 

luennolla olleet oppineet uutta, ja mitä mieltä he olivat luennon rakenteesta sekä 

opetustyylistä ja -tavasta. 
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2 RATSASTUS HARRASTUKSENA 

Ratsastajainliiton perusperiaatteisiin kuuluu, että hevosesta huolehditaan hyvin ja 

kunnioittavasti sekä harrastetoiminnassa että kilpailuissa. Hevosen hyvinvoinnin 

on oltava tärkein tavoite hevosten valmennuksessa ja kilpailutuksessa. Tämä 

koskee mm. talliolosuhteita, hoitoa, valmennusmenetelmiä, kengitystä, varusteita 

ja kuljetuksia. (Suomen ratsastajain liitto 2013 [Viitattu 20.03.2013].). 

Ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen liikuntamuoto, joka 

sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Ratsastusta voi 

harrastaa ympäri vuoden niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Hyväksi 

ratsastajaksi kehittyminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa, tasapainoa, rytmitajua 

ja koordinaatiokykyä. Näitä ominaisuuksia voi myös kehittää ratsastuksen avulla. 

Ratsastusta voi harrastaa perheen ja ystävien kanssa tai yksin, omaksi ilokseen 

tai kilpailumielessä, ulkona luonnossa ja ratsastushallin suojassa - mahdollisuudet 

ovat rajattomat. 

Kymmenessä vuodessa Ratsastajainliiton jäsenmäärä sekä koko harrastajakunta 

on lähes kaksinkertaistunut. Suomen ratsastajainliitolla on noin 50000 jäsentä. 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 mukaan ratsastuksen harrastajia on 

vuosikeskiarvona 144000. Ratsastus on lasten ja nuorten lajeista suosiossa 12. 

tilalla. Ratsastus on kymmeneksi suosituin paikan päällä seurattavista 

urheilulajeista. Ratsastus on erittäin merkittävä naisten ja tyttöjen liikuntalaji. 

Suomen Ratsastajainliiton arvion mukaan joka viides 10–18 vuotiaista tytöistä 

harrastaa ratsastusta. (Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010 [Viitattu 

20.03.2013].) 
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Taulukko 1. Hevosmäärä Suomessa vuosina 1910-2010 hevosryhmittäin (Suomen 

Hippos 2013 [Viitattu 20.03.2013]). 

vuosi Suomenhevosia 
Lv-

ravihevosia Ratsuhevosia Poneja Yhteensä 

1910 297100       297100 

1920 391370       391370 

1930 356650       356650 

1940 347000       347000 

1950 408800       408800 

1960 250600       250600 

1970 89800 1036 400 200 91436 

1980 19700 8370 2116 1298 31484 

1990 15900 17000 6500 6000 45400 

2000 19700 21500 9700 6700 57600 

2010 19800 25800 19000 9700 74300 

Ennen 1970-lukua Suomessa ei ollut juuri muun rotuisia hevosia kuin 

suomenhevosia (Taulukko 1). Suomenhevosta käytettiin lähinnä työhevosena ja 

sotien aikaan sotahevosena. Kun teknologia valtasi maaseudun 1960-luvulla, 

Suomen hevosmäärä laski rajusti, sillä hevoselle ei ollut enää samanlaista tarvetta 

kuin aiemmin. 1970-luvulla harrastustoiminta antoi hevostaloudelle uuden 

suunnan ja hevosia alettiin tuomaan Suomeen myös ulkomailta. Näin ollen 

maahamme saatiin uusia hevosrotuja (Kuvio 1) (Suomen Hippos 2013 [Viitattu 

20.03.2013]). 

Hevosia on Suomessa noin 75000. Käytännössä arvioidaan, että puolet niistä on 

ratsukäytössä ja puolet ravihevosina. Suomen Hippoksen arvion mukaan 

hevosmäärämme kasvaa noin 2000 hevosella vuosittain. Myös Suomessa 

kasvatettujen ponien ja ratsujen määrä on kasvussa, minkä lisäksi tuontihevosista 

70 prosenttia on ratsuja ja poneja. (Suomen Hippos 2013 [Viitattu 20.03.2013]). 
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Kuvio 1. Hevosmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970–2010  hevosryhmittäin 
(Suomen Hippos 2013 [Viitattu 20.03.2013]). 

Hevosesta on tullut uusi maaseudun voimavara ja elävöittäjä. Etenkin taajamien 

tuntumassa vanhat maatilat muuttuvat hevostiloiksi sekä yritys- että 

yksityiskäyttöön. Hevosala on kasvanut erityisen voimakkaasti läpi 2000-luvun, 

jolloin tallien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Alalle syntyy vuosittain yli sata 

uutta yritystä. Hevostalouden rahavirroissa liikkuu noin 830 miljoonaa euroa 

vuodessa ja ala työllistää 15.000 ihmistä koko- tai osa-aikaisesti. (Suomen Hippos 

2013 [Viitattu 20.03.2013]).   

Suomessa on noin tuhat ammattimaisesti toimivaa ratsastustallia. Pienet kotitallit 

mukaan lukien talleja arvioidaan olevan noin 16. Keskimäärin talleissa on lähes 

viisi hevosta tallia kohti. Hevosenomistajia on noin 35000. Puolet hevosista asuu 

maaseudulla ja puolet taajamien tuntumassa. (Suomen ratsastajain liitto 2013 

[Viitattu 20.03.2013]). 

Ratsastajainliiton alaisuuteen kuuluu yhdeksän kilpalajia, joiden lisäksi 

harrastetaan mm. maasto- ja vaellusratsastusta. Ratsastuksen perinteisiä lajeja 

ovat olympialajit koulu-, este- ja kenttäratsastus. Näiden lajien opetus kuuluu 

useimpien ratsastuskoulujen opetusohjelmaan. Muita ratsastuslajeja, kuten 

lännen- ja matkaratsastusta, on mahdollisuus harrastaa etenkin niihin 

erikoistuneilla talleilla. Vikellys on voimistelua hevosen selässä ja valjakkoajossa 

hevosta ohjastetaan kärryiltä. Islanninhevosilla ratsastetaan myös niiden omissa 
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erikoisaskellajeissa. Ratsastus soveltuu myös erityisryhmille, kuten vammaisille, ja 

hevostoiminta sopii monipuolisesti myös terapiatarkoituksiin. Lisäksi 

vaellusratsastus on suosittua, sitä voidaan harrastaa Suomen kauniissa 

luonnossa. (Suomen ratsastajain liitto 2013 [Viitattu 22.05.2013].). 
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3 PONI-HAKA OY 

Poni-Haka on Vantaan Hakunilassa sijaitseva ratsastuskoulu, jonka on perustanut 

Chrisse Fagerström vuonna 1974. Nykyään Poni-Haan omistavat Chrisse 

Fagerströmin lapset: Susann Suomela ja Pontus Fagerström. Molemmat 

sisarukset työskentelevät omistamassaan yrityksessä. Omistajien lisäksi Poni-

Haassa työskentelee vakituisesti kaksi tallimestaria ja tallityöntekijä sekä neljä 

ratsastuksenopettajaa. 

Yritys on alallaan merkittävä ja erittäin tunnettu. Arvostusta Poni-Haka kerää mm. 

laadukkaalla opetuksella sekä laadukkailla, terveillä ja hyvin hoidetuilla 

opetushevosilla ja opetusponeilla. Ratsastusalueet, maneesi ja kaksi kenttää sekä 

maastot, ovat hyvin hoidetut ja viihtyisät. Maneesi on lämpöeristetty, jolloin siellä 

on mukava ratsastaa myös talvisin. Talli on remontoitu kesällä 2012 ja kaikilla 

hevosilla ja poneilla on siistit, tilavat karsinat ja ihmisten sosiaalitilat ovat erittäin 

viihtyisät. Tallilla panostetaan myös erityisesti ratsastajien turvallisuuteen (Kuvio 

2). 

 

Kuvio 2. Pientenkin lasten on turvallista harrastaa ratsastusta Poni-Haassa (Poni-
Haka, 2012). 
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Poni-Haassa on noin 20 opetusponia ja noin 20 opetushevosta (Kuvio 3). Poni- ja 

hevostunnit pidetään erikseen. Ratsastustunteja on viikon jokaisena päivänä, 

arkena lähinnä iltaisin, mutta muutamina päivinä myös arkiaamuisin. 

Viikonloppuisin tunnit sijoittuvat lauantaina aamupäivään/päivään ja sunnuntaina 

iltapäivään/iltaan. Ratsastustunteja on päivän aikana yhteensä kahdeksasta 

kahteentoista ja yhdellä tunnilla ratsastaa pääsääntöisesti kahdeksasta yhdeksään 

ratsastajaa. Ratsastavia asiakkaita käy viikon aikana yhteensä noin 650. 

Asiakkaat ovat hyvin eri-ikäisiä. Nuorimmat ovat niin sanottuja ”tenava-tuntilaisia” 

ja he ovat vähintään 5-vuotiaita. Vanhimmat ratsastajarouvat ovat yli 70-vuotiaita. 

Monet asiakkaat ovat ratsastaneet Poni-Haassa jo vuosikymmeniä. 

Asiakkaat ratsastavat pääsääntöisesti kerran viikossa ohjatulla ratsastustunnilla, 

joko hevosilla tai poneilla. Kerralla varataan puolen vuoden ratsastustunnit. 

Ratsastamaan tullaan kerran viikossa puolen vuoden ajan samana ajankohtana. 

Ratsastustunnit on hinnoiteltu ryhmäkoon mukaan, ponitunnit ovat hieman 

halvempia kuin hevostunnit. Harrastajan on mahdollista osallistua myös erilaisille 

valmennuskursseille tai ostaa irtotunteja oman kurssinsa ulkopuolelta. Kesäisin 

Poni-Haassa järjestetään päiväleirejä sekä erilaisia lyhytkursseja. Kokemattomille 

ratsastajille Poni-Haka tarjoaa talutusratsastusta, jossa täysi-ikäinen ohjaaja 

valvoo talutusta ja hevosta talutetaan koko ratsastuksen ajan. 

Ratsastavien asiakkaiden ja heidän vanhempiensa lisäksi tallilla on niin sanottuja 

hoitajia. Jokaisella opetushevosella ja – ponilla on omat hoitajansa. Hoitajia on 

yhdestä kolmeen hevosta tai ponia kohden ja hoitajilla on omat vakituiset 

hoitopäivät jolloin he käyvät hoitamassa nimikkohevostaan. Hoitajat käyvät 

hoitamassa hevosia omasta vapaasta tahdostaan, heille ei makseta palkkaa. 

Hoitajat ovat vähintään 12-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole, myös aikuisia hoitajia 

käy Poni-Haassa. Talli arvostaa hoitajien apua suuresti. Hoitajista on apua 

varsinkin aloitteleville ratsastajille sekä hevosten yksilöllisessä hoidossa, mutta 

toisaalta päivittäin tallilla käy noin 30-40 hoitajaa, ja se lisää osaltaan vilinää 

tallissa, ratsastuskoulun työntekijöillä on myös vahdittavaa enemmän. 

Hoitajakulttuuri on kuitenkin pitkä, hoitajia on ollut Poni-Haassa tallin 

perustamisesta lähtien ja hoitajakulttuuri halutaan säilyttää, sillä tällöin nuoret 
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oppivat hurjasti enemmän hevosista kuin ratsastaessaan ainoastaan kerran 

viikossa maksullisilla ratsastustunneilla. 

 

Kuvio 3. Poni-Haassa hevoset hoidetaan hyvin ja ne saavat ulkoilla päivittäin 
(Poni-Haka, 2012). 
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4 HEVOSTIETO 

4.1 Hevosmiestaidot 

Ennen hevonen oli ihmisen työpari. Nykyään hevonen voi rinnastua 

harrastusvälineeseen, joka odottaa ratsastajaansa valmiiksi satuloituna. Ennen 

pikkutytöt ja -pojat pääsivät hevosten maailmaan tekemällä tallitöitä ratsu- tai 

ravitalleilla, mutta perinne on lähes katkennut vastuukysymysten vuoksi. Jos 

ainoaksi kontaktiksi hevoseen jää valmiiksi satuloidun ja suitsitun ratsun selässä 

istuminen kerran viikossa, ei suhdetta synny. (Hyvinvointikysymykset ja 

hevosmiestaito puntarissa 2009 [Viitattu 01.05.2013].). 

Hevosmiestaidoista puhutaan hevosurheilun ja hevosenpidon parissa paljon. 

Aiemmin hevostalous on siirtynyt suvun perintönä ”isältä pojalle”, näin ollen myös 

tietotaito – hevosmiestaidot ovat siirtyneet suvun perintönä. Nykyisin harrastajat 

hakeutuvat hevosten pariin sukutaustoistaan huolimatta. Näin ollen vanhojen 

hevosmiestaitojen pelätään katoavan ja tämän pelätään aiheuttavan muun 

muassa sen, että hevosten elinolot saattavat huonontua ihmisten 

tietämättömyyden vuoksi. Mitä hevosmiestaito sitten tarkoittaa? Pitkän linjan 

hevosmies ja kymmeniä vuosia hevosia kengittänyt Jaakko Granström kiteyttää 

asian kirjassaan Hevosen kengitys (2011, 18) erinomaisesti. Hevosmiestaito 

tarkoittaa hevoselle tyypillisen käytöksen tuntemista ja kykyä ymmärtää sitä sekä 

taitoa lukea hevosen aikeita. 

Koska hevosmiestaidot eivät enää siirry verenperintönä suvussa eteenpäin, tulee 

niitä oppia jossain. Harrastajalle turvallisin oppimisympäristö on Suomen 

ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu, jossa toiminta on valvottua Suomen 

ratsastajainliiton toimesta. Harrastajan oma aktiivisuus vaikuttaa pitkälti siihen, 

kuinka pitkälle hän voi omia hevosmiestaitojaan kerryttää. Toki myös oikeanlainen 

ja hyvä opetus ovat avaimia hevosmiestaitojen oppimiseen. 
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4.2 Ammattilaisen näkemys harrastajan tarvitsemasta hevostiedosta 

Millaista hevostaitoa harrastaja tarvitsee toimiakseen hevosen kanssa? Tätä 

selvitettiin haastattelemalla hevosalan ammattilaisia. Haastattelut tehtiin 

puhelimitse tai facebookin kautta lähetetyllä viestillä. Facebookin kautta vastaajat 

oli helppo tavoittaa ja vastauksia annettiin mielellään. Kysely lähetettiin 25:lle 

hevosalan ammattilaiselle ja vastauksia saatiin kymmenen. Vastauksia annettiin 

mielellään, mutta koska vastausaikaa ei ollut kuin viikko, toiset jättivät 

vastaamatta. Kymmenen vastausta on kuitenkin mielestäni riittävästi, sillä kaikki 

vastaajat ovat erilaisia hevosalan ammattilaisia. Vastaajien joukosta löytyy mm. 

tallimestari, hevoshieroja, valmentaja, kouluratsastustuomari, täyshoitotalliyrittäjä, 

terapiaratsastusohjaaja, Hyvinkään kaupungineläinlääkäri, kilparatsastaja ja 

ravivalmentaja. Eli alan ammattilaisia hyvin laaja-alaisesti. 

Kysymykset koskivat luentojen aiheita, mikäli vastaaja halusi, hän sai toki lisätä 

myös muita asioita, joita harrastajan tulisi tietää. Ammattilaisilta kysyttiin, mitä 

heidän mielestään harrastajan tulisi tietää hevosen lajinmukaisesta 

käyttäytymisestä, ruokinnasta, rakenteesta, sairauksista ja hevosen ostamisesta 

tai omistamisesta. 

Jokaisen ammattilaisen mielestä harrastajan tulisi ensisijaisesti tietää, että 

hevonen on laumaeläin, saaliseläin ja että sen lajinmukaiseen käyttäytymiseen 

kuuluu pakeneminen vaaran uhatessa. Tiedon tarpeellisuutta perusteltiin 

turvallisuusnäkökulmasta monissa vastauksissa. Harrastajan on hyvä tietää, että 

hevosen kokiessa jonkun tilanteen tai asian vaaralliseksi se yrittää paeta. 

Ennakointi tällaisissa tilanteissa estää monta tapaturmaa. Jos ratsastaja ei tätä 

asiaa tiedä, hän ei osaa myöskään ennakoida hevosen mahdollisia pakoreaktioita. 

”Hevosen lajinmukaisessa käyttäytymisessä on tärkeää ottaa 
huomioon, että se on saaliseläin. Hevosella on hyvin kehittyneet aistit 
ja se tarkkailee ympäristöään hyvin eri tavalla kuin ihminen. Ajatellaan 
tilannetta, jossa ratsastaja ratsastaa hevosellaan kentällä. Kentän 
laidalla on ämpäri. Ensin hevonen ei reagoi ämpäriin lainkaan. Hetken 
kuluttua hevonen alkaa tuijottaa ämpäriä. "Ratsastajan yleisin ajatus 
on, että no mikä siinä nyt on kun et äskenkään sitä katsonut". 
Hevonen on voinut tuossa tilanteessa havaita ämpärin läheisyydessä 
jotain, mitä ihminen ei pysty havaitsemaan. Hevosen näkökenttä on 
myös erilainen kuin ihmisellä, ja voi olla, että toiseen suuntaan 
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hevonen ei ole välttämättä havainnut ämpäriä yhtä hyvin. 
Saaliseläimen lailla hevonen myös pakenee aina nähtyään jotain 
pelottavaa. On siis luonnollista, että hevonen pakenee. Rauhallisella 
johtajuudella ihminen pystyy kuitenkin viestittämään hevoselle, että 
vaaraa ei ole kyseessä.” Ratsastuksenopettaja, IV- koulutuomari, I- 
tason valmentaja, Helsinki 

”Ihmisen pitää myös ymmärtää, että hevonen on saalis- ja pakoeläin, 
joka elää aistien maailmassa. Harrastajankin tulee ymmärtää, kuinka 
aukeiden arojen päiväeläin näkee, kuulee ja haistaa, ja kuinka se 
reagoi nähdessään vanhoissa, tutuissa paikoissa uusia esineitä, tai 
kuinka se toimii kuullessaan odottamattomia ääniä.” Talliyrittäjä, 
erityisryhmien ratsastuksenohjaaja, Orimattila 

Myös laumahierarkia, hevosen ilmeet ja eleet koettiin monen vastaajan taholta 

erittäin tärkeiksi asioiksi tietää. 

”Hevonen on laumaeläin, ja toimivassa laumassa vallitsee 
arvojärjestys, joka luo hevosille turvallisuuden tunteen. Ihmisen tulee 
ymmärtää, että hänen tulee olla jo turvallisuussyistä lauman johtaja, ja 
että johtajuuden voi ansaita vain määrätietoisella ja hevosta 
kunnioittavalla käsittelyllä. Jos ihminen osaa olla aidosti 
laumanjohtaja, hän ymmärtää, että hevonen luottaa johtajaansa, ja 
seuraa tämän suhtautumista asioihin.” Talliyrittäjä, erityisryhmien 
ratsastuksenohjaaja, Orimattila 

”Hevonen on pakoeläin, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, 
laumariippuvuus ja se miten jotkut hevoset hätääntyvät, tai alkavat 
riehua kun muut hevoset lähtevät pois. Hevosten keskinäiset 
välienselvittelyt voivat olla vaarallisia tilanteita, jos on tietämätön 
välissä.” Talliyrittäjä, Sipoo 

”Vaaratilanteiden välttämiseksi on tiedostettava pakoeläimen refleksit 
ja tavat reagoida asioihin.” Tallimestari, Helsinki 

Ammattilaisten mielestä harrastajan tulisi tietää ruokinnasta vähintään se, mitä 

hevoset pääasiallisesti syövät. Tärkeänä pidettiin myös tieto siitä, että hevoselle ei 

voi syöttää mitä tahansa ja että kenenkään hevoselle ei saisi antaa mitään 

syötävää ilman lupaa. Vääränlaisesta ruokinnasta johtuvat terveysriskit nostettiin 

myös tärkeäksi asiaksi. Mielestäni mielenkiintoista oli se, että vain yhden 

ammattilaisen vastauksessa oli katsottu tarpeelliseksi tietää kuinka paljon hevonen 
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juo vettä vuorokauden aikana. Ruokintaa koskevissa vastauksissa oli eniten 

eriäviä mielipiteitä siitä, mitä kaikkea harrastajan tulisi tietää. 

”Tavallisen harrastajan ei kai tarvitse tietää paljoakaan ruokinnasta, 
vaan ennemmin mitä hevoselle ei saa antaa, tai ei saa antaa mitään 
ilman omistajan lupaa.” Talliyrittäjä, Sipoo 

”Ruokinnasta mun mielestä harrastajan pitäs tietää paljon enemmän 
ku mitä ainaki mä oletan esim. tavallisten tuntiratsastajien tietävän. 
Olis tiedettävä kuinka ruokinta vaikuttaa hevoseen (esim. mitä jos 
liikaa valkuaista tai sokeria tai energiaa), mitä kaikkia ravintoaineita 
hevonen tarvitsee ja mistä se niitä saa. Tuntuu olevan ihan utopiaa 
harrastajille, vaikka aikalailla sama pätee ihmisiin.” Kilparatsastaja, 
ratsuttaja, Vantaa 

Rakenteesta tarvittaisiin tietoa hieman vähemmän, pääsääntöisesti vastauksissa 

haluttiin, että harrastajat tietäisivät missä mikin ruumiinosa sijaitsee. 

”Pitäs tietää perusjutut, eli esim. et hevosia on monen kokosia, 
näkösiä ja ikäsiä. Ei aina hevosel oo mikää sairaus, jos toinen silmä 
on sininen ja toinen ruskee. Olennaista ois tietää ainaki, et hevonen ei 
nää suoraa etee, eikä suoraa taakse, ja että hevosen lihaksisto olis 
siinä kunnossa et se tukis hevosen luustoo vanhanaki, ni hevosen ois 
liikuttava selkä ylhäällä. Olis myös hienoo, jos ratsastajat sisäistäis 
sen et esim. hevosella on pieni vatsalaukku ja et hevosen 
kurkunpäänläppä estää hevosen oksentamisen.” Kilparatsastaja, 
ratsuttaja, Vantaa 

”Kokonaiskuva, jalka-asennot, säkä-sään alue, liikkeet. Tietää kuinka 
rakenne ns. toimii ja myös minne kohtaan mikäkin varuste tulee 
laittaa, ettei hinkkaa, hankaa tai aiheuta kipua, lihasongelmia tms.” 
Ravitreenari, hevoshieroja, Jyväskylä 

”Perusharrastajan tarvitsee ymmärtää rakenteesta vaan sen verran, 
että löytää sopivat varusteet. Lisätieto rakenteesta antaa enemmän 
ratsastukselle arvoa, kun ymmärtää oman hevosen heikkoudet ja 
vahvuudet. Ostotilanteessa kannattaa eläinlääkäriltä kysyä arviota 
rakenteesta ja sen sopivuudesta siihen käyttötarkoitukseen, mihin 
hevosta ollan ostamassa.” Hevoshieroja, Porvoo 

Sairauksista tärkeintä oli ammattilaisten mielestä selkeästi se, että harrastajan 

tulee erottaa mitä eroa on terveellä ja sairaalla hevosella, miltä sairas hevonen 

näyttää ja koska tulisi kutsua eläinlääkäri paikalle. 
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”Sairauksistakin tiedetään mun mielestä liian vähän. Harrastelijoidenki 
pitäs oppii huomaamaan millon joku jalka on lämmin, tai siinä on 
kohonnu varvaspulssi. Ylipäätään harrastelijan pitäs osata kattoo 
hevosen kokonaisilmettä. Olis hyvä jos harrastelijat tunnistais ees 
flunssan, ähkyn ja esim. ontumisen. Ennen kaikkea harrastelijan pitäs 
tunnistaa sairauksia ja ymmärtää ilmottaa ammattilaisille jos epäilee 
jotain.” Kilparatsastaja, ratsuttaja, Vantaa 

”Osattava tietää, milloin eläinlääkäri on tarpeellinen.” Ratsastuskoulun 
toimitusjohtaja, valmentaja, Master-opettaja, entinen kilparatsastaja, 
Orimattila 

”Yleisimmät perus sairaudet sekä ensiapu. Eläinlääkärin 
puhelinnumero. Lämpötilan tarkkailu. Tulee osata katsoa, milloin 
hevonen oirehtii/on sairas ja tietää kuinka toimia. Jos ei muuta, niin 
soittaa ell., tai pyytää apua ihmiseltä joka asioista enempi ymmärtää.” 
Ravitreenari, hevoshieroja, Jyväskylä 

”Ihmettelen suuresti, että niin harva asiakkaani tietää mikä on 
laukkaside, sehän on opetettu minullekin jo teininä ratsastuskoulussa 
ja sillä saa sidottua hevosen kavion kantaan helposti tulevat haavat 
todella kätevästi” Kaupungineläinlääkäri 

Hevosen ostamisesta ja omistamisesta oltiin eniten huolissaan siitä, tietävätkö 

harrastajat, kuinka paljon hevosen pitäminen maksaa. Myös se, että hevonen olisi 

soveltuva harrastajan käyttöön, koettiin tärkeäksi. Koettiin myös, että harrastajat 

saattavat tulla harhaanjohdetuksi hevoskauppiaiden toimesta. Hevoskauppiaat 

haluavat parhaan mahdollisen hinnan ja myyvät myös sairaita hevosia 

tietämättömille asiakkailleen. 

”Pitää tietää mihin käyttöön hevonen on tarkoitettu, soveltuuko se 
siihen mihin se on tarkoitettu, asiantuntija-apua ehdottomasti, jollei 
osaa itse. Onko varaa? hevonen voi olla halpa, mutta sen elättäminen 
kallista. Omistamisessa ymmärrettävä kokonaisvaltainen vastuu.” 
Ratsastuskoulun toimitusjohtaja, valmentaja, Master-opettaja, entinen 
kilparatsastaja, Orimattila 

”Ostaessa olis tiedettävä esim., että pitää ymmärtää, et kipeetä 
heppaa ei osteta. Minkä kokonen heppa pitäs olla ja et orit eikä nuoret 
ei oo ihan soveltuvia alottelijoille. Hevosten hintatasoa, sekä se mikä 
tulee jokaselle hepan ostajalle yllätyksenä, että hevosen pitäminen 
todellakin maksaa. Omistamisesta olis sit tiedettävä, et ite on 
vastuussa hepasta, ja että rokotukset, raspaukset, kengitykset, 
vakuutusasiat, ruokinnat, tarvittaessa hierojat, fyssarit ja lääkärit on 
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hoidettava. Pitäis osata kattoo sopivat varusteet jne. Mut ylipäätään 
se pitäs tietää, et hevosen omistamiseen menee rahaa n. 200-2000e 
kuussa, riippuen paikkakunnasta, hevosesta ja käyttötarkotuksesta. 
Ja että mistä kysyy apua ongelmiin.” Kilparatsastaja, ratsuttaja, 
Vantaa 

”Otetaan mukaan ostotilanteeseen "ammattilainen", joka osaa katsoa 
hevosen kokonaiskuvan, terveyttä jne. ja kokeilee hevosen 
(ratsastus/ajo). Ei pidä ostaa sikaa säkissä, eikä myöskään säälistä-> 
markkinapalstojen halvat hepat. Tulee tietää hevosesta aiheutuvat 
kustannukset (myös varautua yllättäviin) ja vastuu mitä hevosen 
omistaminen tuo mukanaan.” Ravitreenari, hevoshieroja, Jyväskylä 

”Uuden hevosenomistajan on tiedettävä, keneltä asiantuntijalta voi 
kysyä apua missä tahansa tilanteessa ja mihin vuorokaudenaikaan 
tahansa. Mun mielestä olisi hyvä, jos hevosen omistaminen olisi 
luvanvaraista ja joutuisi suorittamaan jonkin testin tiedoistaan. 
Nykyisin on todella paljon täysin tietämättömiä hevosenomistajia, jotka 
eivät erota sairasta hevosta terveestä eivätkä osaa lukea hevostaan ja 
sen tarpeita. Asenne on myös nykyisin se, että: "joo joo mä tiedän 
kaikesta kaiken". Eikä riitä myöskään se että pärjää oman 
kullannupun kanssa, vaan pitäisi pystyä lukemaan tilanteita, joissa on 
muita hevosia ja ihmisiä.” Talliyrittäjä, Sipoo 

Lisäksi yksi hevosalan ammattilainen halusi lisätä vastaukseensa: 

”Mielestäni Suomen Ratsastajainliiton hevostaitomerkit (perushoito, 
hoito I, hoito II, lääkintä ja ruokinta) antavat mainiot valmiudet nuorille 
harrastajillemme. Ne taidot pitäisi saada pakollisiksi hevosen 
omistajille.” Talliyrittäjä, erityisryhmien ratsastuksenohjaaja, Orimattila 

Tätä myös toinen talliyrittäjä haki aiemmassa vastauksessaan, jossa todettiin, että 

hänen mielestään hevosen omistamisen tulisi olla luvanvaraista. 

Ammattilaisilla on paljon odotuksia harrastajan tietotasosta. Harrastajan tulisi 

tietää paljon asioita hevosista ja niiden käyttäytymisestä. Ratsastuskoulussa 

kerran viikossa ratsastavalta asiakkaalta ei kai edes voida vaatia muutaman 

harrastusvuoden jälkeen tällaista määrää tietoa, mutta selkeästi tietoa täytyy lisätä 

harrastajien keskuudessa. 



22 

 

4.3 Poni-Haan asiakkaiden hevostietotaso 

Poni-Haan asiakkaita haastateltiin hevostietotason kartoittamiseksi Poni-Haan 

asiakkaiden keskuudessa. Poni-Haassa käy ratsastavia asiakkaita noin 650 

asiakasta/viikko, joten asiakkaita pyrittiin haastattelemaan mahdollisimman laaja-

alaisesti. Haastateltavaksi saatiin 10 alle 15-vuotiasta tyttöä, 10 alle 30-vuotiasta 

naista, kaksi yli 30-vuotiasta miestä ja kahdeksan yli 30-vuotiasta naista. 

Haastateltavat ratsastavat eri päivinä eri opettajien tunneilla. Kaikki henkilöt 

haastateltiin Poni-Haassa heille sopivana ajankohtana. Kysymykset esitettiin 

kasvotusten, jotta vastaukset kertoisivat todellisuuden vastaajan hevostietoudesta. 

Haastateltavilta harrastajilta kysyttiin edelleen samoista aiheista: hevosen 

lajimukainen käyttäytyminen, ruokinta, rakenne, sairaudet ja hevosen 

ostaminen/omistaminen. Haastattelussa myös tarkennettiin kysymyksiä, jotta 

haastateltavan olisi helpompi vastata. Ennen haastattelua jokaiselle 

haastateltavalle kerrottiin, että tarkoitus ei ole osata kaikkea, eikä haittaa vaikka 

joku asia menisi väärin, tärkeintä oli, että jokainen kertoi oman rehellisen 

näkemyksensä aiheesta. 

Harrastajilta kysytyt kysymykset: 

Sukupuoli 

Ikä 

Hevoskokemus vuosina 

Hevosen lajimukainen käyttäytyminen: 

 Onko hevonen saalistaja vai saaliseläin? 

 Miten hevonen eläisi luonnossa? 

 Mitä hevonen tekisi luonnossa vaaran uhatessa (esimerkiksi kun 

leopardi lähestyy)? 

Ruokinta: 

 Mitä eri rehuja hevonen voi syödä? 

 Mikä on tärkein rehu, mitä hevonen pääsääntöisesti syö? 

 Kuinka usein hevosen pitäisi syödä? 
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 Kuinka paljon (500kg) hevonen juo päivässä (näytetään 

esimerkkihevonen, esim. kuinka paljon tämä Pete-hevonen juo 

päivässä)? 

 Mitä tarkoittaa slow feeding? 

Rakenne: 

 Kuinka paljon edellä näytetty Pete-hevonen painaa? 

 Missä on säkä? 

 Missä on hevosen takapolvi? 

Sairaudet: 

 Mikä on hevosen normaali ruumiinlämpö? 

 Pitääkö hevonen rokottaa, jos pitää, kuinka usein, kuka rokottaa? 

 Mikä on laukkaside? 

Hevosen ostaminen/omistaminen: 

 Kuinka usein hevonen pitää kengittää? 

 Millaisia kuivikkeita voidaan käyttää karsinassa? 

 Pitääkö johonkin ilmoittaa jos on ostanut hevosen? 

 Onko hevosella passi? 

Kysymyksiä avattiin lisää, jos haastateltava ei ymmärtänyt mitä kysymyksellä 

haetaan. Kuitenkaan tilannetta ei helpotettu niin, että oikea vastaus olisi löytynyt 

helpommin. Haastattelun jälkeen keskusteltiin jokaisen haastateltavan kanssa 

hänen vastauksensa läpi ja kerroin, miten asia voisi oikeasti mennä jolloin myös 

haastattelutilanne lisäsi hevostietoutta. 

Haastateltavista kaikki osasivat kertoa, että hevonen on laumaeläin. 

Laumahierarkiasta ei suurimmalla osalla ollut oikeaa tietoa, arvailuja perustuen 

luontodokumentteihin. Kaikille tuli yllätyksenä, että laumassa on myös 

johtajatamma johtajaoriin lisäksi. Suurimmalla osalla vastaajista oli myös käsitys, 

että hevonen ensisijaisesti puolustautuu vaaran uhatessa, eikä pyri ensin 

pakenemaan. Vain kaksi vastaajaa osasi kertoa, että hevonen pyrkii ensin pakoon. 

Nämä lajinmukaiseen käytökseen liittyvät seikat ovat oleellisia, sillä ammattilaisten 

haastateltujen mielestä harrastajan tulisi nämä ehdottomasti tietää. 
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Ruokinnasta veden tarve ymmärrettiin aika hyvin, tosin yksi vastaus oli erittäin 

yläkanttiin, mutta pääsääntöisesti oli aika hyvin tiedossa kuinka paljon hevonen 

voisi päivän aikana juoda, muutamat vastaajat osasivat jopa kertoa, että hevosen 

koko, rasitus ja lämpötila vaikuttavat juomiseen. Kaikki vastaajat tiesivät, että 

hevonen syö pääsääntöisesti heinää, tosin vastausta joutui toisilta vähän 

hakemaan, vastaus ei tullut suoraan. Kaikki osasivat myös sanoa, että hevonen 

voi syödä kauraa, jotkut vastasivat myös, että hevoset syövät omenaa ja myslejä. 

Näille vastaajille kerrottiin lopuksi, että vaikka hevonen voi tällaisia rehuja 

syödäkin, ne eivät ole sen pääsääntöistä ravintoa. Kysymykseen kuinka usein 

hevosen pitäisi syödä vastaajat vastasivat pääsääntöisesti kolme kertaa päivässä, 

kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että kaksi kertaa päivässä riittää. Mielenkiintoista oli 

myös se, että kysyttäessä tietääkö haastateltava mitä tarkoittaa slow feeding, ei 

yhdelläkään vastaajalla ollut mitään käsitystä aiheesta eivätkä he halunneet 

muuttaa aiempaa vastaustaan ruokintakerroista. Hevosen tulisi kuitenkin syödä 

mahdollisimman usein ja vähän kerrallaan. Tähän slow feeding – menetelmälläkin 

pyritään. 

Rakennetta kysyttäessä hevosten painot olivat aika hukassa. Haastateltavilta 

kysyttiin esimerkkihevosta näyttämällä, paljonko kyseinen hevonen painaa. 

Esimerkkihevosena oli jokaisella kerralla noin 500 kg painava hevonen. Hevosen 

paino arvioitiin useimmiten alakanttiin, kuitenkaan useiden satojen kilojen heittoa 

ei tullut, vaan arviot olivat 300 kg – 650 kg. Kaikki osasivat näyttää missä säkä 

sijaitsee, mutta hevosen takapolvi löytyi vain muutamalla vastaajalla. Suurin osa 

vastaajista sanoi kintereen olevan hevosen takapolvi.  

Sairauksista ja hevosen terveydenhoidosta tiedettiin myös vähän. Ruumiinlämpö 

ei ollut selvää, mutta veikattiin, että lämpö voisi olla sama kuin ihmisellä tai ehkä 

korkeampi. 

”Hevonen tuntuu niin lämpimältä kylmälläkin ilmalla, että sen 
ruumiinlämpö täytyy olla korkeampi kuin ihmisen” nainen, 42v 

Hevosen rokottamista pohdittiin, suurin osa vastaajista tuli siihen tulokseen, että 

hevonen täytyy rokottaa, eläinlääkäri hoitaa rokottamisen ja eläinlääkäriltä voi 

kysyä kuinka usein hevonen tulisi rokottaa. Järkevää päättelyä. 
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”Kyllä eläinlääkäriltä pitäs kysyy et koska heppa rokotetaan, mut ehkä 
puolen vuoden välein. Mut voi olla et sen voi myös ite rokottaa.” 
nainen, 13v 

Laukkasidettä kysyttäessä kukaan vastaaja ei ollut koskaan kuullutkaan 

sellaisesta. 

Hevosen ostamisesta ja omistamisesta oli jonkin verran tietoa, mutta tietoa 

selvästi tarvittaisiin lisää. Kengittäjää oltiin pyytämässä tallille kuuden viikon välein, 

vaikka ehkä todellisuudessa käytetty väli on noin 8 viikkoa, tapauskohtaisesti. 

Kukaan ei maininnut, että kengitysväli olisi yksilöllinen. Karsinassa käytettävistä 

kuivikkeista osattiin mainita turve ja puru, mutta muita kuivikevaihtoehtoja ei 

keksitty. Aikuiset osasivat kysymyksen asettelustakin ehkä jo arvata, että johonkin 

pitää ilmoittaa jos hevosen ostaa, pohdinnan tuloksena monet vastasivat, että 

varmaan johonkin rekisteriin tai yhdistykseen. Monet totesivat silti, että ei 

hevosella mitään passia ole. Yksi vastaajista osasi vastata juuri niin kuin asia on: 

”Omistajan vaihtuessa ilmoitetaan Hippokseen jollain lomakkeella ja 
sitten sinne passiin merkitään että omistaja vaihtu.” nainen, 32v 

Nuoret vastaajat eivät osanneet sanoa mitään siitä, pitääkö jollekin ilmoittaa kun 

hevosen ostaa. 

”No täytyy se tarjous tehä ja koeratsastaa ja sit se ostetaan.” nainen, 
12v 

Pääsääntöisesti haastattelujen perusteella voidaan siis todeta, että lisätiedolle on 

ehdottomasti tarvetta kaikissa ikäryhmissä. Harrastajien tietotaso Poni-Haassa 

tämän haastattelun valossa ei ole niin laaja, kuin mitä ammattilaisten vastaajien 

mielestä harrastajan tulisi tietää. 
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5 LUENTOSARJA HEVOSTIETOUDEN LISÄÄJÄNÄ 

5.1 Luentojen tavoite 

Hevosaiheisia luentoja toteutetaan vielä suhteellisen vähän, mutta erilaisten 

hevosalan hankkeiden ja aktiivisten ratsastusseurojen toimesta luentoja on 

järjestetty lähivuosina aiempaa enemmän ympäri Suomea. Helsingin Avoin 

yliopisto järjestää myös kolmen opintopisteen laajuista hevoskurssia aika ajoin 

ainakin Uudellamaalla ja Hämeessä. 

Poni-Haassa ei ole järjestetty paljoakaan hevosaiheisia luentoja. Aiemmin on ollut 

käytössä ratsastuksenopettajien pitämät teoriatunnit, jotka on sisällytetty 

ratsastuskauden kausimaksuun. Toisin sanoen, ratsastuskautta (esim. kevätkausi 

20 tuntia) ei ole voinut ostaa ilman teoriatuntia, vaan kausi on ollut esim. 19 tuntia 

sekä yksi teoriatunti. Teoriatunnit pidettiin ensin niin, että ratsastuksenopettaja piti 

teoriatunnin omalle ryhmälleen aiheesta, joka hänen mielestään kyseiselle 

ryhmälle sopi. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa käytössä oli ns. ”teoria 

viikko” kaksi kertaa vuodessa, jolloin Poni-Haan maneesissa järjestettiin kolmena 

iltana kyseisellä viikolla teorialuentoja suurelle yleisömäärälle. Aiheena oli mm. 

irtohypytys, hevosen värit ja merkit, kouluratsastus ja esteratsastus. Luennot olivat 

alkuun hyvinkin suosittuja, mutta suosio lopahti pikkuhiljaa samojen aiheiden 

toistuessa. Teoriatuntien pito lopetettiin noin 10 vuotta sitten, sillä asiakkaat eivät 

halunneet maksaa teoriatunneista, vaan halusivat maksaa ratsastuksensa 

ratsastettujen kertojen perusteella. Nykyään teoriatunnit sisältyvät vain tenava- ja 

alkeistuntien kausihintaan. 

Poni-Haassa on kuitenkin pitkän perinteen omaavaa ponikerho – toimintaa 

ratsastusseuran (Poni-Haan ratsastajat) toimesta. Ponikerhot on tarkoitettu 8-12-

vuotiaille lapsille ja niissä opetellaan hevosen hoidon perusteita. Ponikerhoja on 

pidetty jo vuodesta 1994 ja nykyisin niitä ohjaavat Nuori Suomi – järjestön 

kouluttamat yli 14-vuotiaat nuoret. Itse olen ohjannut ponikerhoja vuosina 1998-

2002, ja silloin pidin myös aikuisille suunnattua heppakerhoa, jolla oli suuri suosio. 

Koska ponikerhoissa opetellaan hevosenhoidon perusteita, päädyimme siihen, 

että luentojen tulisi olla ehdottomasti syvällisempää tietoa tarjoavia. 
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Poni-Haan ratsastuksenopettajien mielestä ratsastajien ja ratsastavien lasten 

vanhempien olisi tarpeellista tietää enemmän hevosista ylipäätään, heidän 

puoleltaan toivottiin erityisesti luentoa koskien hevosen lajinmukaista 

käyttäytymistä, jotta ratsastajat ymmärtäisivät hevosia paremmin. Hoitajille 

ratsastuksenopettajat katsoivat tarpeelliseksi erityisesti sairaiden hevosten hoitoon 

ja sairauksien tunnistamiseen liittyvän luennon. Muut luentojen aiheet päätimme 

yhdessä Poni-Haan tallipäällikön kanssa. 

5.2 Luentojen sisällöt ja prosessi 

Luentojen materiaalin tekemiseen meni suuri osa ajastani opinnäytetyön parissa. 

Mietin aluksi luento kerrallaan millaiset luentojen rungot haluan. Joistain luennoista 

piti jättää osioita pois ja siirtää toisen luennon runkoon, toisaalta taas halusin jättää 

tietyt päällekkäisyydet sisältöihin, sillä oletuksena oli, että kaikki kuulijat eivät käy 

jokaisella luennolla. 

Hyötynä luentorunkojen suunnittelussa oli, että olen itse käynyt useilla luennoilla 

kuulijana. Halusin, että omat luentoni kulkevat loogisessa järjestyksessä, jotta 

kuulijan on helppo seurata luentoa. 

Omien luentojeni pohjaksi kävin neljän eri luennoitsijan hevosaiheisilla luennoilla. 

Ensimmäisenä oli marraskuussa 2012 eläinlääkäri Johanna Jokisalon (2012) 

luento hevosen ensiavusta. Jokisalon luennolta sain paljon apua tehdessäni 

materiaalia Terve ja sairas hevonen - luennolle (LIITE 5). Tätä seurasi Helsingin 

avoimen yliopiston luennot alkuvuodesta 2013. Avoimen yliopiston luentojen 

aiheina olivat: tutkija Seppo Hyypän (2013) luennot hevosen terveydestä, tutkija 

Markku Saastamoisen (2013) luennot hevosen ruokinnasta ja Terttu Peltosen 

(2013) luento hevoskasvatuksesta ja jalostuksesta. Peltosen luennolta sain ideoita 

omaan luentooni hevosen rakenteesta (LIITE 4). 

Ensimmäiselle luennolleni (LIITE 2) hevosen lajimukaisesta käyttäytymisestä sain 

paljon apua eläintenkouluttaja Tuire Kaimion (2004) Hevosen kanssa kirjasta. 

Kirjassa on paljon tietoa hevosen laumakäyttäytymisestä ja pehmeistä, hevoselle 

luontaisista koulutustavoista. Tämä on kirja, joka tulisi jokaisen hevosharrastajan 
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lukea, sillä Hevosen kanssa – kirjan avulla aukeaa moni kysymys hevosen 

erilaisista käyttäytymismalleista ja kuinka ihmisen olisi helpointa sekä järkevintä 

toimia hevosen kanssa. Tutkija Markku Saastamoisen (2007) Hevosen ruokinta ja 

hoito – kirjasta oli apua monen luennon materiaaleihin. Kirjaa käytetään 

opetusmateriaalina hevosalan toisen asteen oppilaitoksissa. Anneli Lillkvistin 

(1999) kirja Ruokinnalla tuloksiin 3 on kirja, josta löytyy vastaus lähes kaikkeen 

koskien hevosen ruokintaa. Kirjan on kahden rehufirman rahoittama, mutta silti 

mielestäni puolueeton teos. Tämä kirja oli suurena apuna rakentaessani toista 

luentoani Harrastehevosen ruokinta (LIITE 3). Terve ja sairas hevonen on teos, 

jossa käsitellään laajasti hevosten sairauksia (Sevelius, Pettersson & Green, 

1997.). Kirjassa on myös loistavia ja havainnollistavia kuvia. Hevosen kengitys on 

uusi, vuonna 2011 julkaistu Suomen huippu kengittäjien kirjoittama teos 

(Granström & kump., 2011.). Tämä kirja oli apunani niin Terve ja sairas hevonen – 

luentoa (LIITE 5) kootessa kuin Hevosen omistaminen – luentoa (LIITE 6) 

kootessa. Vanha, mutta silti loistava teos, josta löytyy monipuolisesti tietoa koskien 

hevostaloutta, on Soini Talaskiven (1997) Suomalainen hevoskirja. Tätä kirjaa 

käytin monessa luentomateriaalissani, mutta kirjaa piti toki lukea uusin silmin, 

uutta tietoa on ehtinyt löytymään kirjan julkaisuvuoden jälkeen. 

Hevosalan kirjallisuutta ja luentoja oli helposti saatavilla luentopaketin koostamista 

varten. Jotkut teokset kaipaisivat mielestäni päivitystä nykypäivään ja käytin 

lähteitä luennoissani niin, etten esittäisi vanhentunutta tietoa. Tämän vuoksi 

Saastamoisen, Jokisalon, Hyypän ja Peltosen luennot olivat mielestäni parasta 

materiaalia, sillä luennoilla esitetty tieto oli vähintäänkin ajankohtaista. 

Luennoilla osallistuminen ei ollut pelkkää kuuntelemista ja penkissä istumista. 

Jokaisella luennolla oli myös tekemistä demonstraation muodossa, jossa kokeiltiin, 

katsottiin ja kosketeltiin. Demonstraatio osuudet pidettiin tallissa tai maneesissa, 

aiheesta riippuen ja niihin liittyi aina esimerkki hevonen. Luentojen aikana 

katseltiin myös kuvia ja keskusteltiin aiheesta ja jokaisen oista näkemyksistä tai 

ongelmatilanteista. 
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5.3 Osallistujat 

Luennoille oli mahdollisuus osallistua kaikkien, jotka olivat kiinnostuneita. Luennot 

olivat suunnattu Poni-Haan asiakkaille, mutta myös asiakkaiden vanhemmat ja 

kaikki muutkin kiinnostuneet olivat tervetulleita.  

Luennot pidettiin tallin yläkerrassa, johon mahtui ihmisiä maksimissaan 

kolmekymmentä. Tila oli loistava, juuri remontoitu lämmin ja viihtyisä tila, sieltä 

löytyi pöytiä ja tuoleja, sekä suuri televisio, jonka kautta saatiin Powerpoint-

esitykset esitettyä hyvin. Ongelmana oli, että tilaan ei mahdu enempää kuin 

kolmekymmentä ihmistä. Mainonta piti siis suhteuttaa niin, että saataisiin oikea 

määrä osallistujia luennoille. Poni-Haassa käy pelkkiä ratsastajia viikoittain noin 

650, joten suurempi pelko oli se, että luennolle olisi sähköpostissa ilmoittautuneita 

ennemmin liikaa kuin liian vähän. Päätin aloittaa mainonnan varovasti ja katsoa 

kuinka ilmoittautuneita alkaa kerääntyä. Mainostin luentoja aluksi vain tallin 

seinällä sekä Poni-Haan nettisivuilla. Kun ensimmäiselle luennolle tuli maltillinen 

määrä ilmoittautuneita, päätin tehostaa mainontaa mainostamalla myös 

sosiaalisen median kautta Poni-Haan ratsastajien facebook-ryhmässä. Edelleen 

mainostaminen jatkui myös Poni-Haan nettisivuilla sekä tallin seinällä. Kun 

ilmoittautujien määrä ei edelleenkään räjähtänyt käsiin, päätimme tallipäällikön 

kanssa, että luennon hinta laskettaisiin hevosten hoitajille edullisemmaksi ja 

tallipäällikkö itse alkaisi myös mainostaa luentoja etenkin niille ratsastusryhmille, 

joille hän katsoi luennoista olevan erityisesti hyötyä. Tämä innosti hieman 

enemmän asiakkaita osallistumaan luennoille, mutta edelleen pysyttiin selkeästi 

alle kolmenkymmenen osallistujan. 

Mainonnan vaikutus voidaan jakaa tunnetun AIDA-kaavan mukaisesti neljään 

vaiheeseen. Aluksi pyritään kiinnittämään asiakkaan huomio tuotteeseen 

(Attention). Tämän jälkeen ihminen pitää saada kiinnostumaan tuotteesta (Intrest) 

ja haluamaan sitä (Desire). Mainonnan pitkävaikutteisena tavoitteena on 

luonnollisesti saada asiakkaat toimimaan eli ostamaan tuote (Action). (Lahtinen, 

Isoviita, 2001, 175). 

Jotta osallistujia olisi saatu enemmän, olisi luentopakettia voinut tuoda enemmän 

ja jo aiemmin esille. Ratsastajille jaetaan mm. syys- ja kevättiedotteet, joiden 
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mukana luentoja olisi voinut mainostaa jo paljon ennen luentojen alkua (Attention). 

Tämän jälkeen kiinnostusta olisi voitu herättää lähempänä luennon ajankohtaa 

selkeillä mainoksilla tallin seinällä ja mahdollisesti sähköpostitse. Näin ihmiset olisi 

saatu kiinnostumaan tuotteesta (Intrest) ja haluamaan sitä (Desire). Kun vielä 

netin kautta olisi muistutettu asiasta esim. sosiaalisen median avulla, olisi ihmiset 

saatu ostamaan tuote (Action). Nyt mainontaa rajoitti liikaa pelko siitä, että 

luennoille olisi ilmoittautunut liikaa ihmisiä ja oltaisiin jouduttu rajaamaan, ketkä 

saavat osallistua ja ketkä eivät. 

5.4 Oppimistyyli 

Oppimistyyli kuvaa opiskelijan tapaa opiskella. Olennaista on se, mikä on kunkin 

ihmisen luonteenomaisin tapa tehdä havaintoja, ajatella ja toimia eri tilanteissa. 

Oppimistyyli riippuu opiskelijan luonteenpiirteistä, iästä sekä tavasta motivoitua ja 

aktivoitua opiskeluun. Opiskeluympäristökin vaikuttaa oppimistyyliin. (Kauppila 

2003, 59). 

Rauhallinen oppimisympäristö oli tärkeä asia. Luentotilasta näkyi ikkunoiden 

kautta maneesiin, jossa saattoi olla yksittäisiä ratsukoita ratsastamassa. Tämä 

häiritsi toisinaan luennoimista, jos esimerkiksi maneesissa ollut hevonen 

riehaantui, sitä jäätiin helposti seuraamaan. Toisaalta taas esimerkiksi 

rakenneluennolla oli mielenkiintoista saada esimerkkitapauksia maneesissa 

olevista hevosista, tällöin seurasimme hevosia yhdessä ja kerroin samalla, mitä 

asioita näistä hevosista kannattaisi tämän luennon yhteydessä katsoa. Muuten tila 

oli rauhallinen, eikä ylimääräisiä häiriötekijöitä ollut tilassa. 

Kukin oppilas oppii parhaiten omalla tyylillään. Jotkut opiskelijat ovat auditiivisia, 

jotkut visuaalisia ja toiset kinesteettisiä. Neljäntenä ryhmänä ovat taktiiliset 

opiskelijat. Auditiiviset opiskelijat oppivat parhaiten kuulemalla. He pystyvät 

helposti varastoimaan puhuttuja sanoja. Visuaaliset opiskelijat muistavat sen, mitä 

ovat nähneet, ja he pystyvät palauttamaan helposti mieleen visuaalista 

materiaalia, kuvia ja graafisia kuvioita. Kinesteettiset opiskelijat oppivat parhaiten 

tekemällä ja kokeilemalla. Taktiiliset oppivat parhaiten koskettelun ja kokeilemisen 
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avulla. He käyttävät sormiaan ja käsiään oppimisessa, ja he pitävät usein 

kirjoittamisesta ja piirtämisestä. (Kauppila 2003, 59-60). 

Koska ryhmässä oli varmasti paljon erilaisia oppijia, pyrin antamaan tietoa 

mahdollisimman monella tapaa. Auditiivisille oppijoille luento oli varmasti paras 

tapa oppia. Puhuin selkeällä äänellä, riittävän lujaa, johdonmukaisesti 

äänenpainoja muutellen. Visuaalisia oppijia ajatellen olin tulostanut kaikille 

luentomateriaalin ja pyrkinyt myös kuvittamaan luentoja aiheeseen sopivin 

esimerkkikuvin. Kinesteettisille ja taktiilisille oppijoille parhaita hetkiä olivat 

varmasti tallissa näytetyt esimerkit, jolloin jokainen pääsi tunnustelemaan, 

kokeilemaan ja tekemään itse. 

Koska ihmisillä on erilaisia tapoja oppia ja muistaa asioita, on mielestäni parasta 

pyrkiä tuomaan sama asia esiin eri keinoin. 

 

5.5 Opettaminen 

Itselleni opettaminen ja luennoiminen on luontaista. Olen opettanut 

harrastustoiminnan puitteissa jo 15-vuotiaasta alkaen muun muassa erilaisissa 

poni- ja hevoskerhoissa. Olen myös olut paljon oppilaana ja kuunnellut erilaisia 

opettajia vuosien varrella niin opiskelun kuin harrastustoiminnan ja työn puolesta. 

Työssäni ravintola-alalla olen myös ajautunut opetustehtäviin, sillä pidän itse 

opettamisesta ja työnantajani on pitänyt opetustyylistäni. 

Oma oppimiskäsitykseni on kognitiivinen oppimiskäsitys. Kognitiiviseen 

oppimiskäsitykseen perustuvassa opetuksessa opetus nähdään oppimisen 

systemaattisena ohjauksena, ei vain tiedon välittämisenä. Opetuksessa pyritään 

saamaan aikaan ajattelua ja pohdintaa, jonka avulla ymmärretään ja opitaan, 

tällöin tiedon prosessointi korostuu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013 [Viitattu 

22.05.2013]). 

Opettaminen on pääosin tietoista toimintaa. Opettamisessa on kyse käytännön 

toimista ja käytännöllisestä työstä. Käytäntöön kuuluvat erilaiset vakiintuneet 
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keinot, menetelmät, rutiinit ja tavat, vaikka toisaalta siihen liittyy paljon 

spontaanisuutta ja tilanteiden yllättävyyttä. Toimintaa ohjaavat aina jotkin 

käsitykset. Opetustyössä voidaan puhua pedagogisista näkemyksistä. 

Pedagogiikan voi määritellä opetuskäytännön lähtökohdaksi. Se ei ole aina 

tietoista. Usein se on perinteistä käytäntöä, kokemuksesta ja mallista opittua, 

persoonallisia tapoja, tottumuksia ja hankittuja valmiuksia sekä mieltymyksiä. 

(Turunen 1999, 22-23). 

Heti luennon alussa esittelin ensin itseni ja aiheeni mistä olin kertomassa. Kerroin 

kuinka luento etenee, koska katsomme esimerkit tallissa ja niin edelleen. Tein 

myös heti alussa kaikille erittäin selväksi, että jokaisessa vaiheessa saa kysyä 

mitä tahansa asiaa. Kerroin, että mikään kysymys ei ole tyhmä ja että sama 

kysymys saattaa askarruttaa myös vieressä istujaa. Mielestäni on tärkeää, että 

luennolla olijat saavat kysyä heti jos jokin asia askarruttaa. Monessa kohtaa 

kysymykset olivat sellaisia, mihin olin juuri vastaamassa seuraavassa osassa 

luentoa. 

Opettamisessa ja luennoimisessa tärkeää on mielestäni se, että luennoitsija on 

ensisijaisesti selkeä, ja että häntä on helppo kuunnella. Luentojen pitää edetä 

johdonmukaisesti, ja äänenkäytön tulee olla oikeanlaista, jotta luentoa seuraavien 

mielenkiinto pysyy yllä. Itselläni on tapana korostaa äänenpainolla asioita, joita 

pidän erityisen tärkeinä. Myös artikuloiminen ja kuuluvuus ovat tärkeä osa 

äänenkäyttöä. 

Myös katsekontaktin ottaminen yleisöön on oleellista. Ketään yksittäistä 

kuuntelijaa ei tule tuijottaa läpi luennon, se voi tuntua ahdistavalta, mutta jos 

luennoitsija pyrkii luennon aikana ottamaan katsekontaktia vuoroin eri 

kuuntelijoihin, saadaan luennosta ehkä henkilökohtaisemman oloinen ja kuulijoihin 

läheisempi kontakti.  

Luennoilla opitun asian havainnollistaminen on myös erittäin tärkeää. Omilla 

luennoillani demonstroin erilaisia asioita mm. hevosen ilmeitä, eleitä, liikkumista, 

sairaita hevosia omalla kehonkielelläni. Tämä havainnollisti teoriaosuutta ja 

rentoutti myös mukavasti tunnelmaa luennolla. Kerroin myös esimerkkitapauksista 

oman elämäni varrelta, jotta asiat jäisivät paremmin mieleen. Kävimme asioita läpi 
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myös ratsastuskoulun hevosten kanssa ja käytin monessa kohtaa myös omaa 

hevostani esimerkkinä. Jos luennolla piti havainnollistaa kesken teorian jotain 

tiettyä asiaa, käytin myös koiraani esimerkkinä, se oli mukana jokaisella luennolla 

siltä varalta, että pitää juuri siinä hetkessä havainnollistaa esimerkiksi haavan 

sitomistapoja, joita toki myöhemmin katsottiin myös tallissa hevosten kanssa. 

”Omakohtaiset kokemukset ovat aina kiinnostavia ja asiat jää 
paremmin mieleen kun on jokin tarina.” Nainen, 52v 

Luentojen helppo seurattavuus ja kiinnostavuus on mielestäni kiinni ainoastaan 

luennoitsijasta. Kun luennoilla edetään loogisessa järjestyksessä ja luennoitsija 

kuvittaa luentoaan esimerkein, elein, katsoo yleisöään ja kysyy yleisöltä 

mielipiteitä ja kysymyksiä, on yleisön mielenkiinto helpompi pitää yllä. 
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6 PALAUTE LUENTOSARJASTA 

Palautelomakkeen (LIITE 1) kysymykset olivat ensimmäisiä asioita, joita halusin 

pohtia ja saada palautelomakkeen tehtyä mahdollisimman nopeasti. Halusin 

muotoilla lomakkeen niin, että asiakkaat saisivat vastata kysymyksiin 

mahdollisimman paljon omin sanoin. Koen itse, että palautteesta ei saada 

riittävästi tietoa, mikäli vastauksena on vain numeroita. Palautelomakkeessa 

kysymykset olivat avoimia kysymyksiä ja kyllä – ei kysymyksiä. 

Vastauksia tarkistellessani tulin kuitenkin siihen tulokseen, että joissakin 

kysymyksissä olisi ollut hyvä olla muitakin vaihtoehtoja kuin kyllä tai ei ja 

perustelut avoimina kommentteina, sillä vastaajat eivät selkeästi jaksaneet 

kirjoittaa pitkiä pohdintoja jokaiseen kohtaan. 

Luennoilla oli yhteensä 47 osallistujaa, joista 34 palautti palautelomakkeen. 

Palautelomaketta ei tietenkään ollut pakko jättää ja se täytettiin nimettömänä 

luennon päätteeksi. 

Palautelomakkeen tiedot syötettiin SPSS-ohjelmaan. Avoimia kommentteja ei ollut 

mielekästä syöttää SPSS-ohjelmaan, sillä kommentit olivat pitkiä ja kaikki jollain 

tavalla erilaisia. SPSS-ohjelman avulla tehtiin taulukoita lähinnä koskien vastaajien 

ikää, hevoskokemusta, asuinkuntaa ja sitä, ratsastavatko he Poni-Haassa vai 

eivät. Muut tulokset oli järkevämpää analysoida sanallisesti, sillä tulokset olivat 

samankaltaisia kysymyksissä, joissa vastausvaihtoehtoja oli kaksi tai kolme. 

6.1 Palute Poni-Haan henkilökunnalta 

Palaute Poni-Haan henkilökunnalta oli pelkästään positiivista. Toinen 

tallimestareista sekä ratsastuksenohjaajaharjoittelija olivat harmissaan siitä, 

etteivät olleet ehtineet yhdellekään luennolle, koska ne pidettiin lauantaisin. He 

olisivat itse halunneet tulla kuuntelemaan ja opiskeleman lisää. Palaute 

ratsastuksenopettajilta oli positiivista, heidän mielestään luennoista oli ollut selkeä 

hyöty niin oppilaille kuin hoitajillekin. Ratsastuksenopettajat toivoivat luentoja 

jatkossakin. Palaute henkilökunnalta saatiin suullisesti. 
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6.2 Luennoille osallistujat 

Kaikki kuvaajat palautelomakkeen vastauksista on tehty SPSS-ohjelmalla. 

Ohjelmaan on ensin syötetty palautelomakkeesta saatu tieto ja työstetty sen 

jälkeen vastaajia kuvaavia taulukoita. 

Vastaajat olivat kolmen kaupungin alueelta (Kuvio 4). Suurin osa vastaajista asui 

Vantaalla, jossa Poni-Haka sijaitsee myös. Toisiksi eniten vastaajia oli Helsingistä, 

jonka rajalle Poni-Haasta on noin viiden kilometrin matka. Kaksi vastaajaa oli 

myös Sipoosta. Sipoo on myös Vantaan rajanaapuri ja rajalle matkaa on noin 

kuusi kilometriä. Kaikki vastaajat asuivat siis kohtuullisen lähellä. 

 

Kuvio 4 Vastaajien asuinkunta 

 
Vastaajista suurin osa ratsasti Poni-Haassa (Kuvio 5), mutta noin viidennes ei 

ratsastanut Poni-Haassa. He olivat pääsääntöisesti ratsastajien vanhempia tai 

muita aiheesta kiinnostuneita. 
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Kuvio 5 Ratsastaako vastaaja Poni-Haassa 

 

Vastaajien ikä jakautui yhdeksän ja viidenkymmenenkahden vuoden välille, 

ikäjakauma oli siis erittäin laaja (Kuvio 6). Kuviossa 6 on esitetty, kuinka monta 

kunkin ikäistä vastaajaa ryhmässä oli. Vastaajien lukumäärän alapuolella on 

esitetty tämän ikäisten osuus myös prosenttiyksiköinä. 

 

Kuvio 6 Vastaajien ikä 
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Kuviossa 7 on esitetty vastaajien ikä ikäryhmittäin. Vastaajat on jaoteltu (Kuvio 7) 

ryhmiin kymmenen ikävuoden välein. Eniten vastaajia (15) oli ryhmässä alle 15-

vuotiaat. 

 

Kuvio 7 Vastaajien ikä ikäryhmittäin 

 
Vastaajien hevoskokemusvuodet olivat myös hyvin erilaisia, toisilla harrastus oli 

vasta alussa ja yksi vastaajista oli harrastanut jo 23 vuotta (Kuvio 8). Kuviossa 8 

on esitetty vastaajien hevoskokemus vuosina. Vastaajat on jaoteltu kuviossa 8 

ryhmiin viiden kokemusvuoden välein. Eniten vastaajia (19) oli ryhmässä, jolla 

hevoskokemusta oli 6-10 vuotta.  
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Kuvio 8 Vastaajien hevoskokemus 

6.3 Palaute luennoille osallistujilta 

Jälkeenpäin ajateltuna kysymykset olisi pitänyt asetella palautelomakkeeseen 

hieman toisella tapaa. Positiivista oli, että koska tarkoituksenani oli saada lähinnä 

avoimia kommentteja ja palautetta kirjallisesti, sitä tulikin runsaasti. Huonona koen 

palautelomakkeessa kysymyksen asettelun kyllä ja ei vaihtoehtoihin. Tämä tuotti 

liiankin positiivisen tuloksen, kaikki vastaajat vastasivat joka kohtaan positiivisesti. 

He olivat oppineet uutta, luento oli vastannut odotuksia, luentoa suositeltaisiin 

ystäville ja kaikki haluaisivat osallistua myös jatkossa luennoille. Kohdissa, joissa 

kysyttiin luennon hinnan ja luennon pituuden sopivuudesta, oli kolme vaihtoehtoa. 

Nämä olivat ainoat kohdat, joihin sain myös muutaman vastauksen, että luento oli 

hieman liian pitkä tai että luento olisi saanut maksaa vähemmän. Nämäkin 

palautteet löytyivät vain muutamasta palautelomakkeesta. Pääsääntöisesti 

kaikkeen oltiin tyytyväisiä. Jatkoa ajatellen voisin kuitenkin ajatella hieman toisen 
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tyyppistä palautelomaketta. Avoimet palautteet haluaisin myös jatkossa säilyttää, 

koska koen että niistä saa aidomman palautteen. 

Tärkein kysymys avointen kysymysten osalta oli ehdottomasti se, mitä kuulija koki 

oppineensa. Seuraavaksi koosteita siitä, mitä uutta kullakin luennolla kuulijat 

kokivat oppineensa. 

Hevosen lajinmukainen käyttäytyminen – luennolta (LIITE 2) 

”Lauman muodostumisesta, eleiden tulkinnasta.” (mies 42v) 

Yksi luennolla olleista olisi toivonut enemmän tietoa hevosen ja ihmisen välisestä 

kommunikoinnista.  

”Hevosen ja ihmisen välisestä kommunikoinnista, miten ymmärtää 
hevosta paremmin.” Nainen 31v 

Luulen, että odotukset eivät täyttyneet luennolla sen takia, että aihe oli ymmärretty 

hieman toisella tapaa. Luennon nimi oli hevosen lajinmukainen käyttäytyminen ja 

se rinnastetaan hyvin usein luonnolliseen hevosmiestaitoon, joka tarkoittaa taas 

lähinnä ihmisen ja hevosen välistä kommunikaatiota. 

Mielenkiintoista vastauksissa oli, että 9v nainen oli oppinut Hevosen lajinmukainen 

käyttäytyminen – luennolla ravin keventämisen. En muista, että tällaisesta olisi 

keskusteltu, mutta hienoa että hän koki oppineensa uutta. 

Harrastehevosen ruokinta – luennolta (LIITE 3) 

”Sairauksia, oireita, ruokintaa.” (nainen 10v) 

”Jotain jännää, en muista mitä.” (nainen 11v) 

Ruokintaluento oli jostain syystä mennyt monelta ohi, eivätkä he olleet 

osallistuneet luennolle. Ruokintaluentoa toivottiin monessa palautelomakkeessa 

uudestaan, sain myös suullista palautetta, jossa toivottiin ruokintaluentoa. 

Sovimme jo ratsastuskoulun kanssa, että osa luennoista toteutetaan myös 

syksyllä, ainakin tuo toivottu ruokintaluento. 
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Hevosen rakenne – luennolta (LIITE 4) 

”Opin ainakin sen missä säkä on ja muita osia” (nainen 10v) 

”Kaikki tieto oli uutta” (nainen 49v) 

Rakenneluennolla oli vähiten kuulijoita. Luento ajoittui ikävästi samaan aikaan kuin 

koulujen hiihtoloma, jolloin moni ei päässyt sen vuoksi paikalle. Rakenneluento oli 

kuitenkin erittäin onnistunut ja tällä luennolla oli eniten tekemistä ja harjoittelua 

hevosten parissa. 

Terve ja sairas hevonen – luennolta (LIITE 5) 

”Ähkyistä, hiekkakeräymästä, mahahaavasta, betadinehaudetta en 
olisi osannut ennen tehdä.” (nainen 18v) 

”Oireiden syitä, uusia termejä, myös käytännön asioita, sekä paljon 
uusia sairauksia.” (nainen 15v) 

” Mm. pulssin mittaamisen ja erilaisten hauteiden tekemisen.” (nainen 
15v) 

”Sairauksista ja käyttäytymisestä.” (nainen 11v) 

Terve ja sairas hevonen – luento oli todella suosittu. Luennolla myös paketoitiin 

sekä hevosen että koiran jalkoja, opeteltiin miten hevosta piikitetään, mihin mitäkin 

ainetta pistetään. Tarkastelimme esimerkkihevosten ongelmakohtia, etsimme 

niistä mahdollisia vammoja ja teimme paljon hevosten kanssa tallissa. Erilaisten 

sidosten opettelu oli monelle osallistujalle tarpeellista ja he olivat erittäin innokkaita 

oppimaan. Luennon aikana kysyttiin myös paljon erilaisista sairauksista. 

Hevosen omistaminen – luennolta (LIITE 6) 

”Sopimuksista ja ruokinnasta” (nainen 15v) 

Hevosen omistaminen – luennolla monelle tuli uutena asiana erilaiset sopimukset, 

joihin hevosta ostettaessa tulee perehtyä. Palautetta annettiin myös siitä, että 

kuulijoiden mielestä oli hyvä, että hevosen ostoprosessi käytiin tarkasti läpi. 
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Muita kommentteja: 

Luennolla olleet totesivat palautelomakkeissa, että olivat oppineet luennolla 

enemmän kuin olivat odottaneet. Kaikki luennoilla olleet suosittelisivat luentoa 

ystävilleen. 

”Hyvä ja selkeä kokonaisuus, hyödyllistä taustatietoa harrastukseen.” 
Mies 42v 

Aiheet, jotka kiinnostaisivat vastaajia myös tulevaisuudessa olivat seuraavanlaisia: 

 ruokinta (nainen 32v) 

 sairaudet (nainen 10v) 

 satulan sovitus (nainen 42v) 

 sairaudet ja hevosen sopivuus eri lajeihin (nainen 9v) 

 ratsastus (nainen 11v) 

 Lisää käyttäytymisestä. Aikataulusyistä pääsemme vain rakenne luennolle. 

(nainen 49v) 

 Miten hevosta voi aktivoida. (nainen 52v) 

 Oikeastaan kaikki hevosiin liittyvä. Erityisesti ”pehmeät hevostaidot” (nainen 

31v) 

Kysyttäessä osasiko luennoitsija kertoa aiheesta ymmärrettävästi ja oliko 

luennoitsijalla riittävästi tietoa aiheesta, vastattiin muun muassa seuraavalla 

tavalla: 

”Kyllä, hyvä äänenkäyttö, selkeä ääni.” (nainen, 42v) 

”Oikein hyvä luennoitsija.” (mies 42v) 

”Osasi ja vaikka oli pitkä niin en kyllästynyt.” (nainen 11v) 

”Kyllä, hevosen asentojen ja liikkeiden näyttäminen oli havainnollista 
ja hauskaa.” (nainen 49v) 

”Kyllä, vaikka aika taisi loppua.” (nainen 52v) 
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”Kyllä osasi ja tietoa oli hyvin.” (nainen 31v) 

”Kyllä. Vaikka kysyin asian ulkopuolisia kysymyksiä, hän osasi vastata 
niihin todella hyvin ja ymmärtävästi.” Nainen 15v 

”Kyllä, selkeästi selitetty, myös haastavammat asiat.” Nainen 20v 

Tästä voisin päätellä, että luennot sujuivat hyvin. Luennolla olleet oppivat uutta ja 

luennointi oli selkeää. Luennoilla oli myös mielestäni mukava tunnelma ja kaikki 

saivat ja uskalsivat kysyä kun kysyttävää oli (Kuvio 9). Ainoa seikka, josta tuli 

myös palautelomakkeissa palautetta, oli se, että aika ei tahtonut riittää. Olin tehnyt 

luentomateriaaleista liian laajoja, eikä kolme tuntia riittänyt asioiden 

läpikäymiseen. 

 

Kuvio 9 Terve ja sairas hevonen – luento käynnissä 
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7 POHDINTA 

Ratsastuksen suosio harrastuksena on ollut kasvussa pitkään. Ihmiset ovat 

kiinnostuneita harrastamaan ja ratsastus on monelle mielekäs ja kiinnostava 

harrastus. Myös hevosmäärä Suomessa kasvaa. Hevosia tarvitaan 

yritysmaailmaan tuottamaan palvelua, mutta myös yksityiset ihmiset ostavat 

enenevissä määrin hevosia itselleen. Hevonen saatetaan kokea myös 

jonkinlaisena elintasosymbolina. Hevonen hankitaan usein varsin kevyen 

harkinnan jälkeen. 

Ratsastuksen suosion kasvun myötä tarvitaan myös hevostietoutta. 

Ratsastuskoulun asiakkaat ovat myös tulevaisuudessa potentiaalisia oman 

hevosen omistajia. Näin ollen on mielestäni tärkeää lisätä tietoutta 

mahdollisimman laaja-alaisesti jo harrastajan ollessa ratsastuskoulun asiakkaana. 

Tämän kaltainen palvelu myös monipuolistaa ratsastuskoulun tarjontaa 

asiakkailleen. 

Hevosista on olemassa paljon monipuolista kirjallisuutta. Harmillista on, että 

monesti kirjallisuus jää vain lasten ja nuorten aikuisten luettavaksi, vaikka varmasti 

vanhemmillekin harrastajille olisi hyötyä lukea teoriatietoa kirjoista. Myös internet 

tarjoaa paljon tietoa hevosista, internetissä tosin tieto voi olla myös väärää, eivätkä 

ihmiset välttämättä uskalla turvautua internetiin hakeakseen tietoa hevosista. 

Asiakkaiden hevostietotason kartoituksen tulos oli selvä, lisää tietoa hevosista 

tarvitaan harrastajien kaikissa ikäryhmissä. Haastatteluiden perusteella 

ammattilaisten näkemys harrastajien tiedon tarpeesta oli laajempi kuin mitä 

harrastajien lähtötaso oli. 

Luentopaketti on hyvä keino tiedon lisäämiseksi ratsastuskoulun oppilaille. 

Luennoitsijan on tietenkin oltava ammattitaitoinen ja osattava kertoa asioista 

totuudenmukaisesti. Luennoitsijan tulee myös uskaltaa sanoa, jos hän ei jostain 

asiasta ole varma, ettei väärä tieto leviä. Luennolla kuulijoiden tietämystä voidaan 

lisätä oikealla tiedolla, puolueettomasti ja niin, että he voivat kysyä heitä 

askarruttavia seikkoja. 
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Luentojen edetessä ratsastuskoulun asiakkaiden kiinnostus luentoja kohtaan 

kasvoi ja viimeisillä kahdella luennolla oli eniten osallistujia. Kiinnostus luentoja 

kohtaan oli niin suuri, että jo luennoituja aiheita toivottiin uudestaan luennoitavaksi. 

Luennot olivat osallistujien mielestä kiinnostavia, sillä luennoilla ei ainoastaan 

kuunneltu luennoitsijaa vaan myös tehtiin ja kokeiltiin itse esimerkkihevosten 

avulla. 

Luentoja tulisi kehittää niin, että samasta aiheesta voitaisiin järjestää 

kokemattomammille harrastajille helpompi ja kokeneemmille harrastajille 

syvällisempi luento. Myös termiä luento tulisi välttää mainonnassa opetuksen 

monimuotoisuuden vuoksi. Sana luento saattaa johtaa ihmisiä harhaan, sillä 

asiakkaiden mielestä tekeminen ja konkreettiset esimerkit tallissa ovat 

kiinnostavia. Tämä tulisi tuoda esiin myös näiden opetuspakettien mainonnassa. 

Kehitystä vaatii myös luennon rajaaminen niin, että aihe voidaan käydä läpi 

rauhallisesti, hätäilemättä sille varatussa ajassa. Luotan omiin taitoihini luennoida 

ja opettaa tässä opinnäytetyössä mainittuja aiheita. Omat taitoni niin 

hevostiedossa, kuin opettamisessa ovat omasta mielestäni sekä luennoilta 

saatujen palautteiden mukaan riittävät luennoimiseen ja opettamiseen myös 

jatkossa. 

Ratsastajien parista löytyy toki myös henkilöitä, joita kiinnostaa ratsastus vain 

kerran viikossa. Harrastuksen ei tarvitse olla tavoitteellista, jos harrastaja ei tätä 

halua. Poni-Haan ratsastuksenopettajien mukaan asiakkaista yllättävän moni 

hakee vain irtiottoa arjesta, hauskaa harrastusta, jota ei tarvitse ajatella 

tavoitteellisena urheiluna. Hevosalan ammattilaisten on syytä huomioida myös 

tällaisten asiakkaiden tarpeet, ja heidän tietoudekseen riittää vain oleellinen, 

heidän hevostietoutensa ei tarvitse olla samalla tasolla kuin tavoitteellisten 

harrastajien tietous. 

Uskon, että tulevaisuudessa tarvitaan hevosalan neuvontaa ja tiedonlisääjiä 

entistä enemmän. Nyt hevosalan neuvonta kohdistuu lähinnä yrityksiin, ja sekin 

neuvonta on kovin vähäistä. Tulevaisuudessa uskon, että harrastajat kaipaavat 

myös hevosneuvontaa. Todennäköisesti tulevaisuuden hevosneuvonta saattaisi 

liittyä juuri niihin aiheisiin, joita olen luentopaketissani käsitellyt. Erityisesti hevosen 

ruokinta, sairaudet ja puolueettoman neuvojan apu esimerkiksi hevosta 
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ostettaessa tulee varmasti olemaan ajankohtaista kymmenen vuoden sisään. Ne, 

jotka nyt oppivat ratsastuskoulussa näitä asioita, ovat tulevaisuudessa 

paremmassa asemassa kuin ne, joilla tätä tietotaitoa ei ole. 

Lähitulevaisuudessa toivon, että yhteistyömme Poni-Haan kanssa jatkuu ja pidän 

jatkossakin luentoja yrityksessä. Toivon myös, että saisin markkinoitua luentoja 

muillekin ratsastuskouluille sekä mahdollisesti lähialueen täyshoitotallien 

asiakkaille, harrastehevosten omistajille, joille tämänkaltaiset luennot voisivat 

sopia myös. Mikäli mielenkiintoa asiakkailta löytyy, pidän mielelläni luentoja myös 

muista aiheista, esimerkiksi niistä, joita palautelomakkeen (LIITE 1) kautta 

toivottiin. 
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LIITTEET
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LIITE 1 Palautelomake 

PALAUTE 

Olen:  nainen / mies 

Ikä: _______v 

Hevoskokemus vuosina: _________ v 

Asuinkunta: ____________________ 

Ratsastan Poni-Haassa: kyllä / ei 

1. Opitko uutta? 

kyllä / ei 

jos vastasit kyllä, mitä opit? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

2. Mitä olisit toivonut oppivasi lisää? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

3. Vastasiko luento odotuksiasi 

kyllä / ei 

jos vastasit ei, miksi? 

______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________

_______ 

4. Suosittelisitko luentoa ystävillesi? 

kyllä / ei 

jos vastasit ei, miksi et suosittelisi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

5. Osallistuisitko jatkossa luennoille? 

kyllä / ei 

jos vastasit kyllä, mikä aihe sinua kiinnostaisi? 

________________________________ 

 

6. Osasiko luennoitsija kertoa asian ymmärrettävästi? Oliko luennoitsijalla 

riittävästi tietoa aiheesta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

7. Miten sait tietää luennosta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________ 

8. Luennon pituus? 

_____ sopiva _____ liian pitkä _____ liian lyhyt 
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9. Luennon hinta? 

_____ sopiva _____ liian kallis _____ liian halpa 

 

10. Muuta kommentoitavaa: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________ 
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LIITE 2 Ensimmäinen luento 
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LIITE 3 Toinen luento 
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LIITE 4 Kolmas luento 
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LIITE 5 Neljäs luento 
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LIITE 6 Viides luento 
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