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Tämä menetelmäkansio on tehty opinnäytetyönä Karelia-

ammattikorkeakoululle sosionomin koulutusohjelman opinnäytetyönä.

Menetelmäkansion tatvoitteena on jakaa tietoa hevostoiminnan ja

valokuvauksen ammatillisesta käytöstä sijaishuollossa. Tavoitteena on antaa

työntekijöille konkreettisia työkaluja hevostoiminnan ja valokuvauksen

käyttöönottoon työssään lasten ja nuorten kanssa. Menetelmäkansiossa on

esitetty lastensuojelutyön lähtökohdat, organisaatiossa toteutettavat työotteet

sekä käytettävien menetelmien taustat. Kansio toimii työntekijöiden

menetelmäpankkina sekä tukena Pihamäen toiminnan perehdytyksessä.

 

Kansio sisältää toiminnallisia hevostoiminnan ja valokuvauksen harjoitteita.

Harjoitteet pohjautuvat sosiaalipedagogiosen hevostoiminnan sekä

voimauttavan valokuvauksen periaatteisiin. mutta ovat suunniteltu ja

sovellettu toteutettavaksi  osaksi Pihamäen työntekijöiden perustyötä sekä

perehdytystä. Harjoitteet voi toteuttaa kokonaisuuksina, mutta myös

yksittäisinä harjoitteina sekä yhdistellä niitä myös toisiinsa.,

Hevostoiminnan osalta harjoitteet on suunnitellut ja testannut Pihamäen

hevostoiminnan menetelmäohjaaja Paula Holopainen ja valokuvauksen

harjoitteet ovat puolestaan Pihamäen voimauttavan valokuvauksen

menetelmäohjaaja Henna Keto. Testaaminen tapahtui Pihamäen nuorten

kanssa ryhmätoimintana kesällä 2019 

 

Harjoitteita  ja niiden toteutusta arvioitiin koko opinnäytetyön prosessin ajan.

Osallistujat antoivat palautetta harjoitteista ja ohjaajat arvioivat toimintaa

havainnoimalla sitä. Osallistujien arvioinnin perusteella voimme todeta

osallistujien pitäneen, hyötyneen sekä oppineen harjoitteiden avulla. Ohjaajien

havaintoihin perustuen ryhmätoiminnassa näyttäytyi vuorovaikutus,

sitoutuminen ja  yksilön huomioiminen.

 

.Harjoitteet eivät tule  julkisesti esillle eikä niitä julkaista Theseuksessa,
koska ovat toimeksiantajan omaisuutta ja osa yrityssalaisuutta.. Tämän
vuoksi harjoitteet eivät ole näkyvissä tässä versiossa.
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Yhteisöllisyys
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valokuvausmenetelmä.

Valta-asemien purku

Dialogisuus

Empowerment

Korjaava katse
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 Lastensuojelu sijaishuollossa

 

Erilaisia sijaishuollon muotoja on muun muassa perhehoito, ammatillinen

perhekoti, laitoshuolto tai muu lapsen tarpeiden mukainen sijaishuolto.

(Saastamoinen 2010, 2-3, 7.)

lapsilähtöistä

lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaa

hoitoa ja kasvatusta

sisältää lapsen arjesta huolehtimisen

ja perushoidon.

 

Lastensuojelun sijaishuolto on:
 

     (Saastamoinen 2010, 2-3.)

 

lapsen edun mukainen tasapainoinen

ja turvallinen kasvuympäristö ja -

olosuhteet. 

taataan lasten fyysinen ja psyykkinen

turvallisuus.

huomioidaan lapsen yksityisyys. 

aikuisen läsnäoloa, kannustamista,

onnistumisen kokemuksia,

auttaa luomaan myönteisiä ja läheisiä

ihmissuhteita. Samalla opettaen lasta

kantamaan itse vastuuta arjen

sujumisesta sekä kasvamaan

vastuuntuntoiseksi ja vastuulliseksi

aikuiseksi, asettaen kuitenkin lapselle

rajoja ja valvoa lasta

 

Sijaishuollossa lapselle järjestetään:
 

     (Saastamoinen 2010, 65-66; 

      Pajulammi 2014, 141.)

lapsen kehitystason mukaisesti

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.  

saada itseä koskevia tietoja, 

mahdollisuus esittää mielipiteensä ja 

mahdollisuus vaikuttaa eli olla 

osallistua kaikkiin häntä koskeviin

asioihin. 

osallisuus on keskeinen lähtökohta ja

se tulee huomioida kaikessa lapsen

kanssa tehtävässä työssä.

(Saastamoinen 2010, 65-66.)

Lapsella on oikeus sijaishuollossa
 

osallisena toimissaan. Osallisuuteen

kuuluu mielipiteen selvittäminen ja

kuuleminen, lapsen puhevallan

käyttö sekä mahdollisuus

edunvalvonnan käyttämiseen. 

       

Lapsella on oikeus turvalliseen ja
virikkeitä antavaan
kasvuympäristöön,

tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen sekä erityiseen

suojeluun. 
(Saastamoinen 2010, XV).



Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikka on tieteen suuntaus, jossa yhdistyvät käsitteet sosiaalinen ja

pedagoginen. Pedagogiikalla tarkoitetaan oppia kasvatuksesta ja sosiaalisuudella

on useampia merkityksiä. Sosiaalipedagogisen tieteen voidaan katsoa

kehittyneen kahteen kehityslinjaan, jotka ovat sosiaalipedagogiikka sosiaalisen

huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn ja lievittämisen teoriana ja

käytäntönä, sekä sosiaalipedagogiikka yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamisen

teoriana ja käytäntönä. (Hämäläinen & Kurki 1997, 14-16.)  

 

Sosiaalipedagogiikan keskeisiä käsitteitä ovat  subjektius-, emansipaatio-

ja  empowerment  -prosessit. Asiakastyön kohtaamisisissa tavoitteena pidetään

muutosta, uudenlaista subjektia, jossa asiakas tunnistaa haasteensa paremmin ja

valtaistuu omien asioiden ajamisessa. Hyvä ja tavoiteltava sosiaalityö painottuu

yksilölähtöisyyteen, kunnioittamiseen ja itsemääräämisoikeuden periaatteisiin.

(Juhila 2009, 52.)

7

Kuva; Henna Keto



Green Care

Green care on luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa, jossa luontoa käytetään

tavoitteellisesti edistämään ja ylläpitämään ihmisten hyvinvointia.    Green

Care -toiminta on aina tavoitteellista ja aktiivista toimintaa sekä sitä on

toteutettava ammatillisesti ja vastuullisesti. Toiminnalla on psyykkisiä,

fyysisiä ja sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia, joita edistetään luonnon

elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla. (LUKE 2013;

Soini ym. 2011, 320).

8

Tavoitteellista ja ammatillista

toimintaa 

Edellyttää asianmukaista sosiaali-

ja terveysalan koulutusta eli

ammattitaitoa ja lisäksi

työkokemusta. 

Sosiaali- ja terveysalan

lainsäädäntö 

Palvelua tarjotaan asiakkaille,

joilla erityisen tuen tarve 

Luonto- ja eläinavusteiset

menetelmät tukena terapia ja

kuntoutustarpeisiin                            

Luontohoiva:  
Terveyttä ja hyvinvointia

ylläpitävää toimintaa 

Virkistys-, hyvinvointi-, harrastus-

ja voimaannuttava toiminta. 

Toteuttaa voi kuka tahansa

itsehoito menetelmänä,

kasvatuksessa, nuorisotyössä,

itsetuntemuksen ja voimavarojen

lisäämisen työskentelyssä                         

Luontovoima: 

Itsetuntemuksen syventyminen. Tunteiden avautuminen . Empatian, vastuuntunnon ja

vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Luovuus ja leikkimiskyky kehittyy. Havainnointi ja

läsnäolo vahvistuu. Luontosuhde herkistyy ja syvenee. Luonnosta tulee voiman ja ilon lähde.

Maailmankuvan avartuminen. Kehon ja mielen rauhoittuminen, laskee stressihormonin tasoa.

Aivojen ja hermoston luonnollinen hoito. Eläimen läsnäolo ja koskettaminen rauhoittaa, tuo

lohtua ja turvaa. Eläin pitää ihmisestä sellaisenaan, ei arvioi tai arvostele. Luonnossa

sydämensyke ja verenpaine laskee, hengitys tasaantuu ja syvenee, lihakset rentoutuvat. Unen

laatu paranee. Mielialan paraneminen, helpottaa lievää ja keskivaikeaa masennusta.

Hyvinvointivaikutuksia

Menetelmät
Eläinavusteisuus 

Puutarhatoiminta

 Maatilatoiminta 

Luontoavusteisuus

((Juusola 2016, 9. 

Green Care Finland 2019.)

(Juusola 2016, 9. 

Green Care Finland 2019.)

(Juusola 2016, 9.  Green Care Finland 2019.)
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, jonka tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy sekä

sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. 

Toiminnan keskiössä on ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus sekä talliyhteisö.

Toiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen, jonka kautta itse voi oppia ja oivaltaa

asioita. 

     (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry 2019).

 

 yhteisöllisyys,
 toiminnallisuus,
 elämyksellisyys
 ja dialogisuus

Talliympäristö
Talliympäristö mahdollistaa useita

tilanteita onnistumiseen ja

arjenhallintaan, tallitoiminnan tehtävät ja

hevosten rutiinit ovat selkeitä,

joidenavulla on hyvä peilata hevosten

hyvinvointia ja rutiineja ihmisten

vastaaviin.(Sosiaalipedagoginen

hevostoimintayhdistys ry 2019.)

Vuorovaikutus
Hevoset ovat suuria ja sitä kautta

herättävät kunnioitusta, mielikuvia ja

tunteita. Hevoset ovat puolestaan

sosiaalisia lauma- ja pakoeläimiä,

jotkatoimivat suorassa

vuorovaikutuksessa.

(Sosiaalipedagoginenhevostoimintayhdi

stys ry 2019.)

Vuorovaikutuksessa tärkeää on esittää

asiat siten, että hevonen ymmärtäämitä

ihminen haluaa ja toiminta on hevoselle

ystävällistä. Tällöin hevonenoppii

mielellään uusia asioita. Hevoset

viestivät eleillä, ilmeillä, liikkeelläja

asennoilla. (Schulman 2005, 45.)

Kuva; Paula Holopainen
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Eettisyys:   Toiminnalla pyritään vahvistamaan yksilön yhteiskunnan jäsenyyttä sekä

yksilön ja ryhmän osallisuutta, tunnistaen ja ottaen käyttöön yksilön

voimavaroja.    Toiminnan harjoittajan tulee koulutuksen lisäksi, olla tietoinen

vastuustaan, työn laadusta ja turvallisuudesta, tiedostaen omat taidot ja rajoitukset,

ylläpitää omaa ammattitaitoaan kouluttautuen ja edistäen myös

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittämistä omien mahdollisuuksien mukaan,

tiedostaa toiminnan hyödyllisyys asiakkaalle ja tarvittaessa ohjata muiden toimien

piiriin.  Toiminnassa asiakkaalle ja huoltajalle on selvitettävä toiminnan periaatteet ja

riskit, turvallisuus on avainasia toiminnassa ja siinä huomioidaan fyysiset, psyykkiset

ja sosiaaliset turvallisuustekijät.    Toiminnan toteuttajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja

suhde on luottamuksellinen.    Asiakastyössä käytettävien hevosten tulee olla

soveltuvia ja koulutettuja siihen toimintaan, lisäksi eläimen hyvinvointi tulee myös

turvata oikeanlaisilla varusteilla ja riittävällä levolla, huomioiden eläinsuojelulaki

kaikessa toiminnassa.   (Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry 2019a).

 

Luontevaa yhdessä oloa ja tekemistä 

Aito  vuorovaiktutus, jonka avulla hyvä

rakentaa luottamuksellinen suhde

ohjaajaan ja yhteisöön. 

Syrjäytymisen ehkäisy 

Onnistumisen ja oppimisen

kokemukset 

Itseluottamuksen ja itsevarmuuden

lisääntyminen 

Elämänhallintakeinojen

harjoitteleminen ja lisääminen.  

Positiivinen vaikutus mielialaan

Kuntouttavaa toimintaa  

Toiminnan avulla asioiden peilaaminen

ihmisten elämään

Hevostoiminnan hyödyt: 

(Kaarela 2005, 54-56; Luhtaniemi 2005, 63;

Hyvätti 2005, 24-25. Rainio 2005, 14.)

Koko ja olemus herättää kunnioitusta 

Voi herättää mielikuvia ja tunteita 

Sosiaalinen lauma- ja pakoeläin  

Toimii ihmisen kanssa suorassa

vuorovaikutuksessa 

Opettaa rajat: Mitä saa tehdä, mihin

koskea, milloin, kuinka lähelle voi

tulla ja miten lähestyä. 

Hyväksyy ihmisen sellaisena kuin on 

Antaa ja ottaa vastaa hoivaa ja

kosketusta 

Hevosen rooli:  

(Sosiaalipedagoginen

hevostoimintayhdistys ry 2019b).



Voimauttava valokuvaus
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Voimauttavavalokuvaus on Miina Savolaisen kehittämä terapeuttisesti suuntautunut
sosiaalipedagoginen valokuvausmenetelmä. Voimauttavan valokuvauksen
menetelmässä valokuvausta ja valokuvaa käytetään vuorovaikutuksen, voimavarojen
ja oman minän vahvistamiseen sekä abstraktien asioiden selventämiseen sekä
käyttää eri konteksteissa jännitteiden ja tunteiden tarkasteluun uusin
silmin. Voimauttavan valokuvauksen menetelmän tärkein tavoite on ihmisen itsensä
löytämä kyky katsoa itseään ja muita myötätuntoisemmin, lempeämmin,

rakastavammin ja arvostavammin. (Voimauttavavalokuva 2019, Savolainen 2009, 211.,
Turun kesäyliopisto 2016.)

 

Ihminen nähdään hänen omilla ehdoillaan, ei diagnoosien, ongelmien tai
hoitosuunnitelmien läpi. Valokuva on työkalu, jossa valokuva on apuväline
katsomistavan muuttamiselle. (Turun kesäyliopisto 2016.)

Työskentely perustuu valta-asemien purkamiseen, jolloin kuvaaja luopuu omista
näkemyksistään ja valta kuvan rakentumisesta siirtyy kuvattavalle(Turun
kesäyliopisto 2016).

Valta-asemien purkaminen vaikuttaa ammattilaisen ja asiakkaan väliseen
suhteeseen antaen pohjan dialogisen ja arvostan suhteen syventymiselle.  (Turun
kesäyliopisto 2016).

Voimauttavan valokuvauksen menetelmässä ajatellaan, että ihmistyön keskiössä
tulisi olla identiteettityö, jota tehdään dialogisella ja rakkaudellisella
ammattitaidolla (Voimauttava valokuva 2019.)       

 

 

        

Kuva; Henna Keto
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Voimauttavan valokuvauksen juuret ovat lastensuojelussa ja on sen vuoksi käytettävissä
vastaamaan tarpeita sijaishuollossa. Lapsen kuva itsestä, toisista ja ympäröivästä
maailmasta rakentuu peilisuhteesta toiseen ihmiseen. Lastensuojelulapset kokevat
usein kaltoinkohtelua ja ympäristöstä heijastavat peilit ovat voineet olla rikkinäisiä tai
heijastaa vajaina, jolloin rakkauden ja arvostuksen heijastamia kokemuksia ei ole
syntynyt. Tällöin ei lapsille ei ole myöskään karttunut taitoja arvostaa ja rakastaa
itseään. Hoidollisilla asiakkailla voi olla näkymättömyyden kokemuksia tai heitä
katsotaan leimojen tai diagnoosien kautta. (Voimauttava valokuva 2019.)

Korjaavat asiat tapahtuvat
liittymiskokemuksessa toiseen
ihmiseen, jolloin ihmisen on oltava
arvokas ensin toisen silmissä, ennen
kuin voi olla sitä itselleen.

Keskeisin työvälineon katse ja
näkemisen tapa. Tietoinen, lempeä
katse sekä ehjyyden ja hyvän
näkeminen eheyttää ja tuo näkyväksi
voimavaroja ja vahvuuksia silloin, kun
ihminen ei niihin itse usko tai kykene
muutoin niitä näkemään.

Menetelmän avulla rakennetaan
korjaavan katseen kautta näkyväksi
tulemisen kokemusta.

Kuvaajan rohkaiseva katse on
voimauttavan valokuvauksen
ensimmäinen korjaava peili. Toisena
korjaavana peilinä tulee hyväksyvä
katse, joka sisältääkannattelevan
puheen. Viimeisenä korjaajavana peilinä
on ihmisen oma hyväksyvä katse.

Korjaavat peilit

 

        

Voimautumisen käsite, joka pitää
sisällään vastavuoroisuuden,

itsemääräämisen sekä valta-asemien
purkamisen ehdot.
Voimaantumisprosessin keskiössä on
ihmisen arkielämän ihmissuhteet,
elämäntilanteet, elinolot sekä
yhteistoiminta.

Voimaantuminen tapahtuu sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen.

Voimaantuminen on itsestään lähtevää
sisäistä kasvamista, eikä toista voi
voimaannuttaa.

Voimaantutumisprosessin tuoma muutos
juontaa usein ymmärretyksi tulemisen
kokemuksesta.

Voimaantumisesta seuraa sitoutuminen
ja läheisyyden tunne, taito kuunnella
toista sekä osoittaa toiselle rakkautta ja
arvostusta.

Empowerment

 

 

        

Voimauttava valokuvaus

 

 

(Voimauttava valokuva 2019. Savolainen
2009, 227. Savolainen 2008.)

(Voimauttava valokuva 2019. Savolainen
2009, 227. Savolainen 2008, 169, 178.)
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Noudatetaan Pihamäen turvallisuussuunnitelmaa
sekä menetelmäkohtaisia turvallisuus ohjeita.

Kunnioitetaan lasten yksityisyyden suojaa.

Valokuvien ja tietojen asianmukainen
dokumentointi.   Valokuvat ovat ainoastaan lapsen
käyttöön ja muuhun  käytölle
oltava kirjallinen käyttölupa.

Toimintaa suunnitellessa ja sen aikana on
kiinnitettävä huomiota lapsen fyysiseen,

psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.

Toiminnalla tuetaan lapsen osallisuutta ja hänen
mielipiteet, näkemykset, ajatukset ja tunteet on
huomioitava.

Harjoitteita voi  toteuttaa yksilö- sekä
ryhmätoimintana. Ryhmätoiminnassa kiinnitettävä
huomiota yksillöllisyyden tukemiseen ja sen
toteutumiseen.

 

Menetelmien käytössä huomioitavaa
 

 

Hevostoiminnan ohjaajana ja menetelmien kehittäjänä toimi Paula ja valokuvauksen
ohjaajana ja kehittäjänä toimi Henna.    Paulalla on usean vuoden harraste- ja
työtausta hevosalalla työskentelystä, sekä kokemusta erilaisten
hevostoimintaryhmien ohjaamisesta. Hennalla on aiempi tutkinto audiovisuaalisesta
viestinnästä, sekä vahva harrastepohja valokuvauksesta ja hän on käynyt
voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet. Molemmilla on usean vuoden
kokemus lastensuojelutyöstä. 

 

Koulutuspohja ja omat kokemukset valokuvan ja hevostoiminnan käytöstä
lastensuojelutyössä ovat olleet ohjaavina tekijöinä Pihamäen menetelmäkansion
harjoitteiden suunnittelussa. Vaikkakin harjoitteet pohjautuvat sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan ja voimauttavan valokuvauksen ajatukseen, ne ovat kuitenkin vain
valokuvan käyttöä ammatillisena välineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja
voimauttavan valokuvauksen menetelmät ovat molemmat rekisteröityjä nimikkeitä
ja niiden käyttö vaatii erillisen koulutuksen. Harjoitteissa itsessään ei
syvennytärekisteröityjen menetelmien periaatteisiin, vaan harjoitteet ovat luotu
lisäavuksi työntekijöiden perustyötä. Harjoitteiden käyttö ei vaadi tietynlaista
työotetta, vaan jokainen työntekijä voi käyttää niitä tilanteen mukaan, omaan
työskentelyyn sopivaksi. Menetelmien periaatteet ovat osa Paulan ja Henna
työskentelyä ja ajattelua, sen vuoksi voimauttava valokuvaus ja sosiaalipedagoginen
hevostoiminta kulkee teoriapohjana opinnäytetyössä.

 

Keskeistä kummassakin,

hevostoiminnan ja
valokuvauksen,

menetelmässä on
vuorovaikutuksellisuus ja sen
tukeminen, osallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemuksen
syntyminen, nostaen
jokaisen oman mielipiteen ja
toiveiden ilmaisemisen
tärkeyttä.
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Turvallisesti hevosen kanssa

 
Ennen toiminnan aloittamista keskustelkaa asiakasryhmän kanssa säännöt ja käykää
toiminta ennakkoon läpi. Näin vältetään riskejä. 

Tee sitä minkä itse koet turvalliseksi. Muista hevonen on pakoeläin. 

Toiminnassa käytettävät hevoset on kilttejä, mutta silti suoraan takana seisomista
tulee välttää.  

Huomioi, että et mene tarhaan lauman joukkoon, ellet tunne lauman hierarkiaa. Älä
anna lasten mennä yksin aitauksiin.  

Ryhmänä asettukaa hevosen lähelle yhdelle puolelle kerrallaan, jotta hevosella on
mahdollisuus väistää ihmisestä poispäin tai hevosen säikähtäessä sillä mahdollisuus
väistää vapaaseen tilaan.  

Pysy aina itse rauhallisena, vaikka hevonen pelkäisi tai jännittyisi. Rauhoita myös
asiakkaat. Esimerkiksi metsäretkellä rauhoita tilanne ja muuta tarvittaessa
suunnitelmaa.                               

Huomio ympäristön turvallisuus, esimerkiksi korjaa rikkoutuneet asiat ja tiedota
eteenpäin.  

Huomioi vuodenaikaan liittyvät haasteet esimerkiksi alustat, jotta ne on turvallisia niin
ihmisille kuin hevosille. 

Tiellä yms. liikkuessa käytä riittäviä huomiovarusteita (heijastimet, valot jne.)

Ensisijaisesti vältetään kuitenkin liikennöityjä teitä ja suositaan metsäreittejä. 

Huomioi asianmukainen vaatetus ja turvavarusteet (kengät, kypärä, hanskat jne.) 

Ensiapupakkaus tallissa, Pikku-Mäessä, Pihamäessä ja Romonperällä.  Lisää huomioita
hevostoiminnan turvallisuussuunnitelmassa. 

Huomioi kaikissa toiminnoissa eläimen hyvinvointi ja turvallisuus.

Kuva; Paula Holopainen

HEVOSTOIMINTA



 

Pään ilmeet: sierainten kurtistaminen, korvien asennot, rypyt silmien päällä,

silmän ilme. Pään heiluttelu voi merkata monta eri asiaa.  

Korvien asento: monien eri ilmaisujen muoto. Korvat niskassa kiinni (kipu,

vihaisuus, ”mene pois”, määräily), korvat eteenpäin (kiinnostus, uteliaisuus,
valppaus), yhden korvan kääntäminen ihmistä kohti (ihmisen kuunteleminen ja
tarkkailu), korvat rentoina ”lerpattaen” (rento, levollinen)  

Silmät: rypyt silmien päällä: Kipu, huoli Silmä: levollinen ilme – rauha, 

Hampaat/suun ympäristö: Huulet tiukkana – kireys, jännittyneisyys,

tarkkaavainen, pelko. Hampaiden näyttäminen/pureminen – valta, aggressiivisuus,
viha, auktoriteetti. Huulet ”löysinä” – rentous, lepo, nukkuminen 

 

Hevosen keinot ilmaista itseään
 

Sieraimet kurtussa: ärsytys 
 

 

valkeaa näkyy silmän takakulmassa/takaa alhaalla- pelko/ epävarmuus. 
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Häntä:

Pään asento: 

 

 

Asento, liikkeet  vaikuttaa. Häntä ylhäällä

”tötterönä” tai selän päälle kääntyneenä 

   – innostus, riehakkuus. 

Häntä tiukkana takapuolta vasten

   – pelko, jännitys, kipu. 

Häntä rento – rentous, normaali olotila. 

 

Pää ylhäällä ääri asennossa 

– jännitys, pelko, valppaus. 

Pää sään    tasolla tai alapuolella

    – rentous, lepo, luottavaisuus.

 

Kuva; Henna Keto

HEVOSTOIMINTA
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väline luovuuden kehittymiselle ja

sen esiin tuomiselle

kuvallisen dokumentoinnin väline

elämän erivaiheissa

tapa vahvistaa teknisiä taitoja ja

visuaalista silmää

itseilmaisun väline

näkyväksi tekemistä ja tulemista    

    (Harju 2009, 229-230.)

Valokuvaus on..

VALOKUVAUS

Työntekijän rooli

Ikuistaa lapsen arkea ja elämää sijaishuollon aikana

valokuvan kautta on mahdollisuus kurkata lapsen

maailmaan

kuuntele ja lapsen kertoa kuvien merkityksestä

anna positiivista ja arvostavaa palutetta

valokuva saa arvoa, kun sen tulostaa tai teettää

paperikuvaksi albumiin tai kehyksiin

työntekijän ei tarvitse osata, opetelkaa valokuvan saloja

yhdessä

     (Harju 2009, 230-234. 236)

Huomioi kuvien
ottamisessa ja käytössä

lapsen yksityisyyden suoja.

Kuvissa ei saa kohdelapsen
lisäksi olla muita henkilöitä,

jollei siihen ole heiltä lupaa.

Harjoitteet toimivat apuvälineenä

perustyöskentelyä, jossa pyritään

vahvistamaan lapsen voimavaroja, taitoja,

ominaisuuksia sekä dokumentoida lapsen

elämää sijaishuollon aikana.

Jokaiseen harjoitteeseen on ohjeistus

ohjaajalle, harjoiteosion voi tulostaa lapselle. 

Ole kiinnostunut harjoitteen etenemisestä

ja anna lapsen kertoa kuvistaan.

Harjoitteiden purjaminen yhdessä on

tärkeää.

Anna positiivista ja kannustavaa palautetta!

 
Harjoitteiden käyttö
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