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1   JOHDANTO 

Sen olemus on tyyni, mutta ylväs. Sen katse on älykäs ja valpas. Se seuraa jokaista 

liikettäsi ja odottaa. Se tietää miltä sinusta tuntuu. Sen harjaan on monet itkut it-

ketty ja korvaan salaisuudet kerrottu. Se on kulkenut mukana palvellen ja auttaen. 

Hevonen tuo iloa ja sen olemuksesta voi peilata omia tunteita. Hevonen ei arvoste-

le tai vedä rajaa. Hevonen ottaa ihmisen vastaan sellaisena kuin meistä jokainen 

on. Talliyhteisö on paikka, mihin jokainen on tervetullut.  

 

Nyky-yhteiskunta asettaa meille ihmisille suuria paineita siitä, millainen pitäisi 

olla tai kuinka työelämässä tulisi edetä. Ihminen vieraantuu luonnosta ja keskittyy 

vain elämän suorittamiseen. Nuoret ja lapset kokevat kiusaamista ja eriarvoisuut-

ta. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta pureutuu näihin ongelmiin. Se on monelle 

kuitenkin vielä täysin vieras työmuoto. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on 

tuoda sosiaalipedagogista hevostoimintaa tunnetummaksi humanistisella ja kas-

vatusalalla. Toteutan kyselyn sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tekijöille, jossa 

haen vastauksia kahteen päätutkimusongelmaan. Mitä sosiaalipedagoginen he-

vostoiminta on tuonut työntekijälle ja millaiset ovat sosiaalipedagogisen hevos-

toimijan yhteistyötahot? Koulutukseni myötä pureudun myös kristilliseen näkö-

kulmaan. Sosiaalipedagogiikka pohjautuu arvoihin ja osa arvoista voi olla myös 

uskonnollisia. Haluan tällä opinnäytetyöllä tuoda myös sitä näkökulmaa esiin, 

kuinka hyvin sosiaalipedagogista hevostoimintaa voitaisiin hyödyntää vielä 

enemmän myös seurakunnissa. Kyselyssä on erikseen kohta siitä, kuinka moni 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toimija olisi valmis tekemään seurakunnan 

kanssa yhteistyötä. Uskonto on asia, joka jakaa mielipiteitä. Seurakunnan tekemä 

työ lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa on arvokasta. Uudet toiminta-

muodot ovat mielestäni tervetulleita, jos ne perustuvat seurakunnan perustehtä-

viin.      
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Olen itse toiselta ammatiltani ratsastuksenohjaaja ja olen suorittanut myös sosiaa-

lipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

koulutus ei ole itsessään mikään ammatti, mutta sosiaalipedagogista hevostoimin-

taa voidaan hyödyntää omalla työalalla. Tämän opinnäytetyön yksi tarkoitus on-

kin löytää ne tahot, joiden kanssa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toimija 

tekee yhteistyötä. Myykö henkilö palveluansa jollekin taholle vai toimiiko omalla 

tallilla tarjoten palvelua? Onko toiminta pelkästään yrittäjän yksin tekemää, vai 

onko mukana jokin yhteistyötaho tai useita eri tahoja?  

 

Opinnäytetyöni hankkeistajana toimii Teea Ekola, jolla on yritys nimeltä Ilon kop-

se. Ekola kouluttaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toimijoita ja itse olen 

käynyt hänen pitämänsä koulutuksen. Idea opinnäytetyön aiheeksi nousi sosiaali-

pedagogisen hevostoiminnan koulutuksen myötä. Haluan tällä opinnäytetyöllä 

korostaa myös sitä, kuinka hyvin hevonen ja luonto voivat tarjota nyky-

yhteiskunnassa kamppailevalle ihmiselle mielenvirkistystä. 
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2   SOSIAALIPEDAGOGIIKKA 

Sosiaalipedagogiikalla on useita eri käyttöyhteyksiä. Sillä voidaan tarkoittaa mm. 

työ-, koulutus- sekä oppijärjestelmää, keskusteluperinnettä, yhteiskunnallista lii-

kettä tai sosiaalisia ongelmia etenkin pedagogisina ongelmina tarkastelevaa tut-

kimusalaa. Sosiaalipedagogiikka viittaa tiettyyn instituutioiden järjestelmään tai 

toimintaperiaatteisiin ja ajattelutapaan. (Hämäläinen 1996, 14.) 

Sosiaalipedagogiikka käsitettä on käytetty erilaisissa asiayhteyksissä sekä merki-

tyksissä. Vaikeuksia tuottaa kuitenkin jo itse käsite, koska sanaan ”sosiaalipeda-

gogiikka” ei liity yksiselitteisiä mielleyhtymiä kuten esim. sanaan koulu, ammatti 

tai vammaispedagogiikka. Tästä johtuen sosiaalipedagogiikka on alusta asti ollut 

oppisana, jota on jouduttu selittämään ja jonka oikeutta on pitänyt perustella. Op-

pi-, koulutus- sekä tutkimusalana sosiaalipedagogiikka on kokonaisuus, jossa on 

teorian ja käytännön toisiaan tukeva vuorovaikutus. Yhteiskunnalliset ja poliittiset 

olot, sosiaalisten ongelmien määrä sekä luonne, yleinen sivistystaso, kulttuuriset 

erityispiirteet ja muut yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat siihen, miten sosiaali-

pedagogiikan luonnetta teoriassa ja käytännössä tulkitaan. (Hämäläinen & Kurki 

1997, 10-11.) 

Sosiaalipedagoginen ajattelu sekä toiminta tapahtuvat erilaisten ihmis-, yhteiskun-

ta-, moraali-, sekä tiedekäsitysten vaikutuspiirissä. Sosiaalipedagogiikasta esitetty-

jä tulkintoja muovaavat traditio, sosiaalipedagogiikan oma keskusteluperinne ja 

jokaisen aikakauden oma yhteiskunnallinen todellisuus. Lisäksi näissä vaikuttavat 

aatteelliset ja poliittiset virtaukset sekä yhteiskunnalliset liikkeet. Sosiaalipedago-

giseen ajatteluun ja toimintaan kuuluu kriittisen suhteen luominen traditioon ja 

tämän hetkisiin yhteiskunnallisiin oloihin. Käsite elää ja muovautuu jatkuvasti 

näissä jännitteissä. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13.)  
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2.1  Sosiaalinen ja pedagogiikka 

Käsitettä sosiaalipedagogiikka voidaan määritellä monesta eri näkökulmasta. Kä-

site muodostuu kahdesta eri sanasta, sosiaalinen ja pedagogiikka. Voidaan siis 

sanoa, että sosiaalipedagogiikka on ”sosiaalista pedagogiikkaa”, ja samalla voi-

daan kysyä, mikä siis tekee pedagogiikasta sosiaalista. Pedagogiikka merkitsee 

laajasti ymmärrettynä oppia ihmisen kasvatuksesta tai kasvatuksen taitoa. Sanalle 

sosiaalinen voidaan määrittää kolme merkitystä. Ensiksi voidaan puhua yhteis-

kunnallisesta merkityksestä, esimerkiksi siten, että tarkastellaan yhteiskunnan so-

siaalisia rakenteita tai sosiaalisten ongelmien merkitystä. Toisena voidaan puhua 

yhteisöllisyydestä ja ihmisten vuorovaikutuksesta. Kolmas määritelmä paneutuu 

ihmisen solidaarisuuteen. (Hämäläinen 1999, 14.) 

Sosiaalipedagogiikka rakentuu teoriasta ja käytännöstä. Siinä esiin nousee ajatte-

lun ja tekemisen, teorian ja käytännön yhteenkuuluvuus sekä vuorovaikutus. So-

siaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävänä toimintatieteenä sosi-

aalipedagogiikka ei tyydy vain kuvaamaan tai selittämään ongelmien syntymistä, 

ilmenemismuotoja ja vaikutuksia. Olennaista on tuoda esiin se, mitä ongelmille 

voidaan ja tulee tehdä. Sosiaalipedagoginen teoria sisältää siis käytännöllisen ja 

toiminnallisen osuuden. (Hämäläinen 1999, 17.) 

Sana syrjäytyminen tarkoittaa reunoille joutumista (Helne 2002, 7). Sosiaalipeda-

gogiikan avulla pyritään löytämään uudenlaisia syrjäytymisen, ulkopuolisuuden 

ja osattomuuden käytäntöjä, jotka koskettavat nykyaikana useita henkilöitä ja 

ryhmiä (Filander 2007, 92). Tarvitaan sosiaalisen innostamisen projekteja ja elä-

myksellistä syrjäytymisen ehkäisyä kaikissa kohderyhmissä vauvasta vaariin. Las-

ten ja aikuisten arjen sujuvuutta tukevia rakenteita tulee myös tukea. (Filander 

2007, 96.) 
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Tieteenä sosiaalipedagogiikan tehtävä on muodostaa tietoa maailmasta. Tiedon-

muodostus voi olla kokemusperäistä tai järkiperäistä. Sitä voidaan tehdä perus-

tutkimuksena tai soveltavana tutkimuksena, yrityksenä ratkaista ongelmia. Luon-

teeltaan sosiaalipedagogiikka on käytännöllinen toimintatiede. Se on syntynyt 

tarpeesta kehittää sitä pedagogista toimintaa, joka suuntautuu sosiaalisen hädän 

sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja lievittämiseen ja hyvinvoinnin edistämi-

seen. (Hämäläinen 1999, 29-32.) 

2.2  Sosiaalipedagogisen työn kohderyhmät 

Sosiaalipedagogiikka käsite ilmaantui tieteelliseen keskusteluun 1800-luvun puo-

livälissä Sosiaalipedagoginen ajattelu ja toiminta ovat kuitenkin itse käsitettä pal-

jon vanhempia. Sosiaalipedagoginen käsite syntyi yhteiskunnan teollistuessa. Pe-

rinteinen sosiaalinen järjestelmä hajosi ja syntyi sosiaalisia ongelmia. (Hämäläinen 

& Kurki 1997, 60.) Nyky-Suomen yhteiskunnan taloudellista ja kulttuurista muu-

tosta leimaavat hyvin samantapaiset sosiaaliset ongelmat kuin 1800-luvulla. Sosi-

aalipedagogiikka voi toimia kriittisenä lähestymistapana, mutta myös vaihtoehtoi-

sena ratkaisuna, jota tarjotaan hyvinvointivaltion palvelurakenteiden tilalle. (Fi-

lander 2007, 101.) 

  

Sosiaalipedagoginen työ suuntautuu sinne, missä henkilön yhteiskunnallinen 

osallistuminen ja osallisuus, sosiaalinen identiteetti, elämänhallinta ja täyspainoi-

nen itsensä toteuttaminen yhteiskunnan jäsenenä ovat vajaasti kehittyneitä tai 

uhattuina. Sosiaalipedagogiikka koskee laajasti koko ihmiskuntaa. Syrjäytyminen 

eri muodoissa on yhä suurempi uhka elämän eri vaiheissa. Sosiaalipedagogisen 

työn ydin on tarjota heikoimmassa asemassa oleville ihmisille edes vähän siedet-

tävämpi arkielämä, yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja mahdollisuus aktiiviseen 

itsensä toteuttamiseen sekä osallistumiseen. (Hämäläinen 1999, 73 - 74.) 
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Rikollisten, alkoholistien, prostituoitujen, työttömien, hyväksikäytettyjen, vam-

maisten, vanhusten ja muiden tavanomaisten kohderyhmien rinnalle on tullut uu-

sia ryhmiä kuten huumeiden käyttäjät ja pakolaiset. Erilaisten ryhmien kanssa 

työskentely vaatii kunkin erityisalueen osaamista. Sosiaalipedagoginen työ laajasti 

käsitettynä ei rajoitu edellä mainittuihin erityisryhmiin vaan ulottuu myös sinne, 

missä syrjäytyminen ja sosiaaliset ongelmat eivät vielä ole syntyneet. Mitä pi-

demmälle perheen tai yksilön syrjäytymiskierre etenee, sitä vaikeampaa se on kat-

kaista. Ennaltaehkäisevä työ on siis perusteltua sekä taloudellisesti että moraali-

sesti. (Hämäläinen 1999, 74-75.) 

2.3  Sosiaalipedagogiikka ja kristillinen arvomaailma 

Miten sosiaalipedagogiikka ja kristinusko voivat liittyä toisiinsa? Sosiaalipedago-

ginen toiminta pohjautuu eettiseen arvolähtökohtaan. Ihmisen ja yhteiskunnan 

toiminta perustuu aina jonkinlaisen arvohierarkian tunnustamiseen. Kulttuurim-

me on täynnä arvoja. Tällaisia ovat muun muassa poliittiset, eettiset, tekniset, ta-

loudelliset ja uskonnolliset arvot. Ne osoittavat mitä yksityiset ihmiset ja koko yh-

teiskunta pitää tärkeänä. Arvot liittyvät aina jollaintapaa ihmisten tarpeisiin, ha-

luihin ja toiveisiin. Ne toimivat myös ohjeina erilaisten valintojen kesken. (Launo-

nen & Puolimatka 2000, 19.) 

 

Kristinuskossa arvojen lähteenä nähdään Jumalan olemassaolo ja luonne. Jumala 

on olemukseltaan hyvä ja Hän on luonut yleispätevät sekä universaalit rakenteet 

hyvälle elämälle. Ihmisen yksi tehtävä on löytää sellaiset arvot, jotka kannattavat 

hyvää elämää. Jotkin sosiaalipedagogisista suuntauksista tukeutuvat lujasti kristil-

liseen arvomaailmaan sekä hyvän elämän käsitykseen. Kristillinen lähimmäisen-

rakkaus on parhaimmillaan antanut suuren motivaation sosiaalipedagogiseen 
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työhön yhteiskunnan vähäosaisten ja apua tarvitsevien kanssa. (Launonen & Puo-

limatka 2000, 20.) 

 

Raamatussa Jeesus puhuu siitä, kuinka meidän tulisi auttaa lähimmäistämme ja 

pyrkiä tekemään hyvää muille ihmisille. Jeesus tiivistää opetuksensa Vuorisaar-

naan. "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 

7:12) Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yksi pääelementti on yhteisöllisyys. 

Raamatussa Jumala kehottaa meitä pitämään toisistamme huolta. Sosiaalipedago-

ginen hevostoiminta painottaa samaa asiaa. 

2.4  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan kutsua sosiaalisen kuntoutuksen 

muodoksi, joka on koulutetun aikuisen ohjaamaa sekä ennalta suunniteltua. Rat-

sastusterapiasta poiketen sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa korostuvat yh-

teisön vuorovaikutus ja tuki yksilönäkökulman rinnalla. Toiminnan kohderyhmä-

nä voivat olla lapset, nuoret, aikuiset ja miksei myös vanhukset. (Itä-Suomen yli-

opisto 2014.) 

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan kuuluu kaikki hevostallilla tehtävät työt, 

esimerkiksi hevosen harjaaminen, ruokinta, taluttaminen, ratsastus ja ajaminen. 

Päämääränä on auttaa ja tukea sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai 

jotka ovat jo syrjäytyneet normaalielämästä sekä muista ihmisistä. Kaiken toimin-

nan lähtökohtana on hevosen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen. Sen kautta pyri-

tään näyttämään henkilölle myös niiden asioiden tärkeys, joista meidän oma hy-

vinvointimme koostuu. Näitä asioita ovat mm. puhtaus, terveellinen ravinto, 

säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Hevosta apuna käyttäen 

harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja. Seurataan miten hevonen reagoi omaan 
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käyttäytymiseemme eri tilanteissa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutta-

vuus perustuu henkilön oman toiminnan kautta saatuun kokemukseen. Merkittä-

vässä osassa hevostoiminnassa ovat tallissa olevat muut ihmiset ja toimintaa oh-

jaava ammatti-ihminen. (Hevosopisto Ypäjä 2014.) 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit tulevat sosiaalipedagogian 

teoriasta. Pääelementtejä on kolme: yhteisöllisyys eli vuorovaikutus ja osallisuus, 

elämyksellisyys eli kokemukset ja niiden jakaminen sekä toiminnallisuus eli yh-

teistoiminta, osallistuminen ja vastuunkanto. (Sosiaalipedagoginen hevostoimin-

tayhdistys ry 2014.) 
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3  LUONTO JA HYVINVOINTI  

Ihminen tarvitsee luontoa. Luonnosta saa voimaa ja ulkona oleminen virkistää. 

Suomen luonto tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia harrastaa ja urheilla. Pelk-

kä luonnonhelmassa istuminen ja linnunlaulun kuunteleminen rauhoittaa mieltä. 

Osa meistä kuitenkin erkaantuu luonnosta. Ihmiset muuttavat työn perässä kau-

punkeihin ja luonto muuttuu kaukaisemmaksi asiaksi. Ihmisen hyvinvointi on 

kuitenkin riippuvainen luonnosta. Ihmisen tulisi muistaa antaa aikaa itselleen.  

3.1  Hyvän elämän eväät 

Ihminen pyrkii välttämään tuskaa ja tavoittelemaan mielihyvää. Mielihyvä voi olla 

fyysistä aisteihin perustuvaa tai henkistä sosiaalisen kokemuksen synnyttämää. 

Tarpeet vaihtelevat ihmisestä riippuen. Olennaista kuitenkin on kokea nautintoa 

ja nauttia elämästä. Hyvään elämään kuuluu oppi löytää mielihyvää tuottavia 

merkityksiä. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa tavoitellaan mielihyvän kokemis-

ta yhteisöllisyydestä sekä vuorovaikutuksesta käsin. (Launonen & Puolimatka 

2000, 36 - 37.) 

 

Onnellisuutta tutkineen professori Sonja Lyubomirskyn mukaan vain murto-osa 

ihmisistä on onnellisia. Ihmisen onnellisuus ei ole kiinni vauraudesta. Suuri mer-

kitys on ihmisen tietoisella toiminnalla. Hyvinvointi rakentuu vaurauden sijaan 

kiitollisuudesta, myönteisen ajattelun harjoittamisesta, sosiaalisiin suhteisiin pa-

nostamisesta ja omasta fyysisestä terveydestä. Materiaalin sijaan ihmisen kannat-

taa hankkia elämyksiä. (Stranius 2011, 41.) 
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Filosofi Descartes totesi 1600-luvulla ”Ajattelen, siis olen olemassa”. Kaikki meistä 

ajattelevat ja tekevät havaintoja. Ympäristössä havaintojen tekeminen, mielikuvi-

tuksen värikäs käyttö ja itsenäinen ajattelu antavat elämään henkistä sisältöä. 

(Launonen & Puolimatka 2000, 37.) Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa niin 

työntekijä kuin asiakas kokevat tilanteita, jossa on hyvä käyttää hieman mielikuvi-

tusta ja pysähtyä ajattelemaan. Seuraamalla vaikka vain hevosen käyttäytymistä 

ihminen saa itselleen hyvää mieltä. Hevostarhan vieressä istuessa voi sulkea sil-

mänsä ja kuvitella olevansa jossain muualla, ja kuunnella vain hevosten tasaista 

heinän rouskutusta ja kavioiden tasaista rummutusta maahan.  

 

Suhde luontoon on meille ihmisille hyvin merkittävä asia. Ihmisen syvimpiin pe-

ruskokemusalueisiin kuuluu suhde luontoon. Se merkitsee meille jokaiselle oman 

aseman periaatteellista hahmottamista suhteessa muihin eläviin olentoihin sekä 

luontoon. Se merkitsee myös tyydyttävän luontosuhteen löytämistä jokapäiväises-

sä elämässä. Hyvään elämään kuuluu yhteys meitä ympäröivään luontoon. Tus-

kin pystymme kuvittelemaan hyvää elämää ilman luontoa. (Launonen & Puoli-

matka 2000, 38.) Luonto ja sen äärellä oleminen on yksi sosiaalipedagogisen he-

vostoiminnan parhaita puolia. Ihminen tarvitsee luontoa ja eläinten läheisyyttä. 

Luonto on paikka, jossa voimme rentoutua ja saamme ajatuksemme pois ikävistä 

asioista. 

3.2  Green Care 

Hevosen kanssa toimimiseen ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan kuuluu 

luonnossa ja ympäristössä oleminen. Luontoon voidaan liittää sana Green Care. 

Mitä se tarkoittaa ja miten se liittyy sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan? Green 

Care on luontoon ja maaseutuympäristöön kuuluvaa toimintaa, jolla pyritään 

edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia kasvattavat vai-
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kutukset syntyvät esimerkiksi luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuk-

sellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu monesti luonnonympäristöön, mutta luon-

non elementtejä voidaan tuoda sekä hyödyntää myös kaupunki- ja laitosympäris-

töissä. (Green Care Finland 2014.) 

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan pääpisteenä ovat ennaltaehkäisevä toiminta 

sekä sosiaalinen kuntoutus. Talliyhteisöt tarjoavat värikkään toimintaympäristön, 

jossa ihmisellä on mahdollisuus osallisuuden sekä onnistumisen kokemuksiin. 

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa korostetaan yhteisöllisyyttä, elämykselli-

syyttä ja toiminnallisuutta. Green Care perustuu melkein samoihin asioihin.  Sen 

peruselementtejä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Näitä eri tavoin yhdistämällä 

sekä painottamalla syntyvät Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset. 

(Green Care 2014.) 

 

Luonto on toiminnan tapahtumapaikka, kohde tai väline. Sitä käytetään edistä-

mään ja vahvistamaan asetettuja tavoitteita. Luontoelementti voi olla maalla tai 

kaupungissa, ja se voi pitää sisällään niin viherkasveja kuin kokonaista metsää. 

Eläimet ovat merkittävä Green Care -toiminnan luontoelementti. Toiminta liittää 

ihmisen ympäristöönsä ja luo mahdollisuuden kokemuksille. Tekeminen tuottaa 

monesti mielihyvää sekä aktivoi. Luonnossa toimiminen voi olla aistillista, kuten 

maiseman tai eläinten havainnointia sekä rauhoittumista. Yhteisö luo mahdolli-

suuden osallisuuteen. Vuorovaikutteisuus kiinnittää yksilön yhteisöön ja voi luo-

da tunteen hyväksynnästä. Parhaimmillaan yhteisön tuki suojelee terveyttä ja 

edistää toiminnan vaikuttavuutta. Osallisuuden tuntu Green Care toiminnassa voi 

syntyä vuorovaikutuksessa ihmisten, eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa. 

(Green Care 2014.) 
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3.3  Jumala, luonto ja eläimet 

Sinäkö annoit hevoselle sen voiman, sinäkö annoit sille hulmuavan harjan? Sinä-

kö opetit sen hyppimään kuin heinäsirkka? Mahtavasti, pelottavasti se korskuu, 

innoissaan se kuopii maata tasangolla, uljaana se ryntää taisteluun. Se pitää pel-

koa pilkkanaan, se ei säiky eikä se pakene miekan tieltä. (Job. 38:19-22).  

 

Luomiskertomuksen mukaan ihmisellä ja eläimellä on luomakunnassa läheinen 

suhde toisiinsa. Ihminen luotiin samana päivänä kuin eläimet. Ihmisen ja eläimen 

välisestä yhteenkuuluvuudesta kertoo myös vedenpaisumuskertomus, jossa Nooa 

sai Jumalalta tehtävän ottaa arkkiin kaikkia eläimiä pareittain. (Niemelä 2007, 92.) 

Ihmisen tulee varjella luonnon kaikkien elollisten säilymistä. Raamatussa on koh-

tia, jossa ihmisen ja eläimen suhde luojaansa näkyy hyvin. ”Vanhurskautesi on 

vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä au-

tat, Herra.” (Ps.36:7) Sapattikäskyssä Jumala kehottaa antamaan kotieläimille 

myös oikeuden lepoon niin kuin ihmisille. ”Tee työtä kuutena päivänä viikossa, 

mutta seitsemäntenä pysy työstäsi erossa, niin että härkäsi ja aasisi voivat levätä ja 

vähäisimmätkin orjasi saavat virkistäytyä.” (2.Moos.23:12.) Ihmisten tulee siis 

kohdella eläimiä samalla tavalla kuin Jumala. Kaikki elämä maailmassa on riippu-

vaisia Jumalan jatkuvasta huolenpidosta. (Juntunen 2007, 99-100.) 

 

Eläimet ovat ihmisille tärkeitä. Usein ihmiset eivät vain huomaa, kun niillä on jo-

tain sanottavaa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ihmisille opetetaan omi-

en tunteiden ohjaamista ja hallintaa hevosen avulla. Hevonen osaa omalla kehon-

kielellään, ilmeillään ja eleillään kertoa meille monenlaisia asioita. Raamattu osoit-

taa useammassa kohdassa suurta arvostusta eläimiä kohtaan. Se miten kohtelem-

me eläimiä, kertoo meistä ihmisistä. Jumala on antanut kaikille ihmisille ohjeen 

toimia rakastavasti maailmaa kohtaan ja tämä ohje koskee myös eläimiä. Ihminen 

on riippuvainen eläimistä. Kaikki yhteiskuntamuodot rakentuvat eläinten varaan. 
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Eläin on lisäksi ihmisen vanha kumppani. Sudesta kesyyntyi koira ja hevonen on 

ollut ihmisellä luottokumppanina satojen vuosien ajan. (Pihkala 2010, 34.) 

3.4  Ekoteologia 

Ekoteologia tutkii ihmisen paikkaa luomakunnassa. ”Jumala asetti ihmisen Eede-

nin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.” (1. Moos.2:15) Viljely ja varjelu 

pitävät sisällään kunnioituksen ja huolenpidon. Luodun arvo tulee näkyväksi sii-

nä, että luotuaan eläimet sekä ihmiset Jumala näkee, että niin oli hyvä. Luodut 

asiat eivät ole hyvää vain sen vuoksi, että Jumala julistaa ne hyväksi, vaan ne ovat 

hyvää itsessään. Kyse on ihmisen ja eläinten itseisarvosta, jonka Jumala näkee. 

(Sipiläinen 2007, 101-102.) 

 

Ekoteologiassa nostetaan selkeästi esille Raamatun sekä perinteen moninaista 

luontomyönteistä materiaalia. Kristinuskon tulkinnoissa on tällä vuosituhannella 

painotettava ihmisen yhteenkuuluvuutta kaiken luodun kanssa, kunnioitusta, 

rakkautta ja ylistystä suhteessa luomakuntaan. (Kainulainen 2009.) 

 

Rakkauden kaksoiskäsky kehottaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä 

niin kuin itseä. Tämä kehotus käsittää koko luomakunnan. Ihmiset ovat tässä maa-

ilmassa ikään kuin taloudenhoitajia. Ihmisten tehtävän pitää maapallosta hyvää 

huolta. Ihmisten tehtävä on myös varmistaa, että se säilyy myös tuleville sukupol-

ville. Ihminen koostuu täysin samoista alkuaineista kuin luonto, hän on ihan sa-

mojen luonnonlakien alainen. (Ojanen 2007, 131.) 
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4  YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on uusi työmuoto hevosalalla. Uutena työ-

muotona se joutuu hakemaan paikkaansa. Yhteistyötahojen löytäminen on hanka-

laa nyky-yhteiskunnan taloudellisessa tilanteessa. Sosiaalipedagogiikka koskettaa 

siis monia kohderyhmiä. Tässä luvussa kerron hieman tahoista, jotka jo hyödyn-

tävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Toiminnan keskiössä on ihmisen ja he-

vosen välinen suhde. Tämän opinnäytetyön toinen merkittävä asia on selvittää 

sosiaalipedagogisten hevostoimijoiden yhteistyötahot. Sosiaalipedagoginen hevos-

toiminta on hevosavusteista toimintaa. Siinä hevonen toimii työparina.  

4.1  Hevosala Suomessa 

Maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö on Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL). 

Sen tehtävänä on edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, 

järjestää ratsastuskilpailuja sekä kehittää ratsastuksenopetusta ja valmennusta. 

Ratsastajainliitto on koko maan hevosharrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huip-

pu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Sen päätehtäviä on turvata hevosen hy-

vinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Suomen ratsastajainliitto on 

perustettu vuonna 1920 ja se on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération 

Equestre Internationalen (FEI) jäsen. Suomen Ratsastajainliitto ry on myös Suo-

men Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) sekä Nuori Suomi ry:n jäsen. (Suomen ratsas-

tajainliitto 2014.)  

 

Suomessa hevostalous on monipuolista ja se pohjautuu suureen harrastus- ja yri-

tystoimintaan. Ammattilaisten ja harrastajien vuorovaikutus on tärkeää alan kehi-

tyksen ja kasvamisen kannalta. Hevosia on Suomessa noin 75 500 ja määrä on kas-
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vanut suuresti viime vuosina. Hevosiin liitettävä toiminta on useasti ravi- tai rat-

sastustoimintaa. Hevosala työllistää tällä hetkellä noin 5000 henkilöä kokoaikai-

sesti ja 10 000 henkilöä osa-aikaisesti. (Hippolis 2014.) 

 

Suomessa ratsastusta harrastaa arviolta 160 000 suomalaista. Työ ja harrastus he-

vosten kanssa on sosiaalisesti erittäin arvokasta. Hevonen liittää yhteiskuntamme 

eri väestöryhmiä yhteen. Hevosten kanssa toimiminen yhdistää kaikenikäisiä: 

nuoria ja aikuisia, vanhempia ja lapsia, miehiä ja naisia. Tasa-arvo toteutuu iän, 

sukupuolen ja sosiaalisen asemankin osalta. Hevonen tarjoaa ihmiselle mahdolli-

suuden rauhoittua sekä irtautua hetkeksi raskaasta arjesta. Hevonen on tulevai-

suudessa yhä merkittävämpi niin virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja 

kuntoutuspalveluissa. Hevostoimintaa voidaan pitää suomalaisen Green Care -

toiminnan edelläkävijänä. Hevostoiminta tulee saada osaksi hyvinvointistrategiaa 

niin kuntatasolla kuin valtakunnallisestikin. Hevosta hyödynnetään usealla eri 

tavalla myös kuntoutuksessa, ja hevonen auttaa syrjäytyneitä pääsemään uudel-

leen takaisin yhteiskuntaan. Viime vuosina on noussut esiin myös uusia hevos-

palvelumuotoja, jotka tukevat hyvinvointia. Näitä ovat mm. ratsastusterapia ja 

sosiaalipedagoginen hevostoiminta. (Hippolis 2014.)   

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on aikuisen ohjaamaa ja siitä puhutaan sosiaa-

lisen kuntoutuksen muotona. Se poikkeaa ratsastusterapiasta, koska sosiaalipeda-

gogisessa hevostoiminnassa korostuu yhteisön vuorovaikutus ja tuki yksilönäkö-

kulman rinnalla. (Ylä-Savon ammattiopisto 2014.) Ratsastusterapia on kuntoutus-

muoto, jossa kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä yksi-

lön tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratsastusterapian kohderyhmään kuuluvat 

etenkin henkilöt, joilla on psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Henkilön ongelmat 

voivat olla myös pelkästään mielenterveyteen tai käyttäytymiseen liittyviä. Ratsas-
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tusterapia on hyvä kuntoutusmuoto myös liikuntavammaiselle. (Selvinen 2011, 

15.) 

4.2  Hevonen työparina 

Mikä tekee hevosesta hyvän yhteistyökumppanin hyvinvointipalvelujen tuottami-

sessa? Millaisia ominaisuuksia hevosella on? Hevosen silmät, korvat, sieraimet 

sekä suu pystyvät yhdessä ilmaisemaan mitä erilaisimpia asioita. Hevonen viestii 

ilmeillään ja myös silmiinpistävillä eleillään. Eleet näkyvät ilmeitä kauemmaksi 

sekä antavat lähestyvälle ihmiselle mahdollisuuden havaita hevosen mielentilan jo 

kaukaa. (Kaimio 2004, 23-25.) 

 

Hevosella on kyky peilata omalla kehollaan lähellä kulkevien liikkeitä. Hevonen 

seuraa ihmistä ja tulkitsee meitä koko ajan. Hevosella on suunnaton herkkyys rea-

goida ihmisen pieniinkin kehonkielen muutoksiin. Hevonen ei muistuta ihmistä, 

mutta ihminen voi omalla olemuksellaan tuoda esiin hevosesta jonkin synnynnäi-

sen käyttäytymistavan. Ihmisen olemus ja asento viestii hevoselle aina jotain. Pieni 

asennon muutos voi vaikuttaa hevoseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Jois-

sain asioissa voidaan ajatella, että hevonen ja ihminen ovat samanlaisia. Säikähtä-

essään ihminen jännittyy, samoin reagoi hevonen. (Kaimio 2004, 106-107.) 

 

Hevoset koskevat paljon toisiinsa halutessaan viestiä ystävyyttä. Ne nojailevat 

toisiinsa, seisovat lähekkäin ja rapsuttelevat toisiaan. Ihminen matkii parhaiten 

ystävyyseleitä rapsuttamalla hevosta. Ihmisen ja hevosen välinen keskustelu sisäl-

tää aina paljon enemmän kuin pelkät ihmisen sanomat sanat. Hevonen lukee ih-

mistä. Äänenpainolla, mielentilalla ja asennolla on paljon merkitystä. (Nieminen 

2003, 53-55.) Hevosen kyvystä reagoida ihmisen tunteisiin ja olemukseen on paljon 

hyötyä silloin, kun ihminen joutuu tutkimaan itseään ja omaa olemustaan. Hevo-
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nen on iso ja kunnioitusta herättävä eläin. Ihminen oppii hevosen avulla peilaa-

maan omaa olemistaan.  

Hevonen on yleensä yhteistyöhaluinen sekä sosiaalinen olento, johon ihmisen on 

helppo ottaa kontaktia. Hevosen kanssa työskentely on palkitseva kokemus, joka 

motivoi jatkamaan yhteistyötä. Kävellessä hevosesta välittyy ratsastajaan minuu-

tin aikana noin 100 moniulotteista ja symmetristä liikeimpulssia, jotka ovat melko 

samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä. Hevosen ruumiinlämpö on noin 1,5 astet-

ta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi. Hevosen lämmön vaikutus ihmiseen on 

yleensä positiivista ja sitä on mahdoton jäljittää mekaanisesti. Hevosen liike vai-

kuttaa ihmisen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmiin. Hevosen kanssa saadut 

aistikokemukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden 

suunnittelu ja taitavuus paranevat. Talliympäristö mahdollistaa lisäksi hyvin mo-

nipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Hevonen on hyvä psyykkisen 

kuntoutuksen tukena, jolloin korostuu hevosen luontainen herkkyys tunteille sekä 

sen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä. (Suomen ratsastus-

terapeutit 2014.) 

4.3  Yhteistyötahoja 

Sosiaalipedagogiikka pyrkii auttamaan huono-osaisia ja tukemaan yksilön kasvua 

ja kehitystä takaisin yhteiskuntaan. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii niin 

yksilölle kuin ryhmälle. Seurakunta on taho, joka tekee laajamittaista lapsi-, nuori-

so ja vanhustyötä. Seurakunta on mukana ihmisen koko elämänkaaren ajan. Kris-

tillisen toiminnan perusperiaate nousee Kultaisesta säännöstä. Meidän tulee koh-

della toisia niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon työn keskeisiä arvoja ovat vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. 

Meidän tulee pitää huolta lähimmäisistä, erityisesti heikoista ja syrjäytetyistä. Käy-

tännössä kirkko toimii ihmisten kanssa arjen keskellä: työpaikoilla, kouluissa, sai-
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raaloissa, vankiloissa, Suomessa sekä maailmalla. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2014.) 

 

Läsnäolon nuorisotyö on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön 

missio, visio ja strategia 2015. Sen tarkoitus on auttaa ja tukee seurakuntien työyh-

teisöjä arvioimaan ja kehittämään toimintaansa erityistä tukea tarvitsevien lasten, 

nuorten ja heidän perheidensä parissa. Erityisnuorisotyötä tehdään siellä, missä 

nuoret viettävät aikaansa ja reagoidaan asioihin jotka ovat heille tärkeitä. Nuoren 

rinnalla kuljettaessa erityisnuorisotyö on pitkäjänteistä kasvatustyötä ja nuoren 

suoriutumisen tukemista. Erityisnuorisotyönohjaajilta vaaditaan tietotaitoa ihmis-

suhdetyöstä ja erityisosaamista mm. retki- ja leiritoiminnasta sekä elämys- ja seik-

kailupedagogiikasta. (Läsnäolon nuorisotyö 2007.)  

 

Erityisnuorisotyössä voidaan käyttää siis elämys- ja seikkailupedagogiikkaa. Nii-

den pyrkimys on tukea syrjäytymisvaarassa olevien kasvua ja elämänhallintaa 

sekä aktivoida heitä yhteiskunnalliseen toimintaan ja itsensä kehittämiseen. Sosi-

aalipedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa korostetaan henkilön omaan aktiivi-

suuteen perustuvaa kasvua ja oppimista. (Hämäläinen 1998, 164.) Sosiaalipedago-

ginen hevostoiminta perustuu samaan viitekehykseen kuin seikkailu- ja elämys-

pedagogiikka. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyödyntää Suomessa tällä het-

kellä jo pari seurakuntaa.  

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteistyötahona voi toimia kunta tai kau-

punki sekä perhekoti tai lastensuojelulaitos. Erilaisista paikallisista järjestöistä voi 

myös saada itselleen toimivan yhteistyötahon. Muita mahdollisia yhteistyötahoja 

voi olla esimerkiksi Suomessa toimiva Green Care Finland ry, joka edistää luonto-, 

eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveys-

palveluiden yhteydessä. Yhdistys on perustettu vuonna 2010. Yhdistys haluaa 
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tuoda esille toimintakyvyltään heikentyneiden oikeuden kauniiseen luontoon, 

liikuntaan, sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisölliseen kokemiseen. (Green Care 2014.) 
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5  TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen tarkoituksesta ja sen etenemisestä vaihe vai-

heelta. Tutkimus on toteutettu yhdessä Ilon Kopseen yrittäjän Teea Ekolan kanssa.  

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullisen tutkimuksen me-

netelmää. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella webropolissa. Vastaajaryhmänä 

toimi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehyksellä toimivat ammattilaiset. 

Tässä luvussa kerron ja perustelen, miksi valitsin juuri kyseisen kohderyhmän ja 

miten onnistuin rajaamaan vastaajaryhmän. Pohdin myös tutkimuksen luotetta-

vuutta ja käyn läpi tutkimusprosessia.  

5.1  Tutkimusongelmat 

Idea tähän opinnäytetyöhön lähti siitä, kun suoritin itse sosiaalipedagogisen he-

vostoiminnan koulutuksen. Halusin hyödyntää opinnäytetyössäni omaa osaamis-

tani ja tutkia laajemmin sosiaalipedagogista hevostoimintaa työntekijän näkökul-

masta. Internetistä löysin erilaisia pro gradu-tutkielmia ja opinnäytetöitä aihee-

seen liittyen, mutta yhtään vastaavanlaista en löytänyt. Maija Larjan opinnäytetyö 

”Työntekijöiden näkemyksiä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta” tuli lä-

himmäksi omaa aihettani. Larjan opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää työntekijöi-

den näkemyksiä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Miten työntekijät mää-

rittelevät toiminnan, miten toimintaa järjestetään ja miten työntekijät kuvaavat 

toiminnan vaikuttavuutta. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja toteutettiin puhelinhaas-

tatteluilla. (Larja 2013.) 

 

Jenna Oravan pro gradu – tutkielma käsitteli sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

päämääriä ja toteutusta hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana. Tutkimuksen tar-
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koituksena oli kartoittaa tavoitteita ja menetelmiä laajemmin. Tutkimusaineisto 

kerättiin avoimella kyselyllä ja tutkimus oli laadullinen. Oravan pro gradu-

tutkielma tuli sisällöllisesti lähelle omaa tutkimustani. Tosin tässäkään työssä ei 

keskitytty siihen, miten sosiaalipedagogisen hevostoiminta vaikuttaa itse työnteki-

jään. (Orava 2010.) 

 

Tutkimuksen rakentaminen lähti liikkeelle pitkällä keskustelulla hankkeistajani 

kanssa. Olimme aluksi erimielisiä siitä, mitä asiaa sosiaalipedagogisessa hevos-

toiminnassa lähdetään tutkimaan. Alkuperäinen ideani oli tutkia sosiaalipedago-

gisen hevostoiminnan vaikuttavuutta lapsiin ja nuoriin työntekijän näkökulmasta. 

Hankkeistajani halusi kuitenkin enemmän tutkia sosiaalipedagogista hevostoimin-

taa työntekijälähtöisesti. Jouduin välillä korostamaan sitä, että työssäni täytyy olla 

myös linkki seurakuntaan. Pitkän pohdinnan jälkeen hankkeistajani kanssa pää-

dyin lopulta yhdistämään hankkeistajani ehdotuksia ja omia ideoitani. Koen, että 

tutkimusongelmat muotoutuivat minulle ja hankkeistajalleni sopiviksi.  

 

Opinnäytetyöni tarkoitukseksi tuli selvittää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

vaikuttavuutta työntekijään. Onko toiminnalla ollut vaikutusta hänen omaan hy-

vinvointiinsa ja millaisia vaikutukset ovat olleet? Halusin myös selvittää millaisten 

yhteistyötahojen kanssa sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyödyntävä henkilö 

tekee yhteistyötä. Toimiiko hän yksin vai tekeekö hän yhteistyötä toisen sosiaali-

pedagogisen hevostoimintaohjaajan kanssa? Toteutin tutkimuksen aineistonke-

ruun kyselyllä webropolissa (Liite 1). Opinnäytetyön tutkimusongelmiksi valitsin: 

 

- Mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tuonut työntekijälle? 

- Millaiset ovat sosiaalipedagogisen hevostoimijan yhteistyötahot? 
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Valittuihin tutkimusongelmiin oli tärkeä löytää vastauksia, koska sosiaalipedago-

ginen hevostoiminta on uusi työmuoto ja sen tunnettavuutta on tärkeä lisätä. Sosi-

aalipedagoginen hevostoiminta painottaa tallilla tehtävää työtä hevosen ja yhtei-

sön kanssa. Toiminnan positiivinen vaikutus ohjaajaan itseensä antaa asiakkaille ja 

uusille työtahoille varmuutta toiminnan tehokkuudesta. Tällä opinnäytetyöllä ha-

lusin myös tuoda sosiaalipedagogista hevostoimintaa tunnetummaksi humanisti-

sella ja kasvatusalalla.  

 

Yhteistyötahojen selvittäminen lähti liikkeelle hankkeistajani ideasta. Itse halusin 

vielä erikseen selvittää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan yhteyksiä 

seurakuntaan. Yhteistyötahojen esille nostaminen palvelee sekä hevostoiminnan 

ohjaajaa että yhteistyötahoja. Yhteistyötahojen monipuolisuus on tärkeä tuoda 

esille, jotta pystytään jatkossa löytämään uusia kohderyhmiä. Teoriaosassa kerro-

taan siitä kuinka syrjäytymistä tapahtuu ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. 

Kohderyhmät ovat kaikki ikäluokat vauvasta vaariin. Eri kohderyhmien esille 

nostaminen palvelee myös uusia sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia. 

Sosiaalipedagogisten hevostoiminnan ohjaajien on helpompi lähestyä yhteistyöta-

hoja, kun he voivat kertoa, että toimintaa harjoitetaan jo yleisesti esimerkiksi per-

hekodeissa hyvillä tuloksilla. Yhteistyötahojen selvittäminen antaa myös viitteitä 

siitä, mistä voisi löytyä vielä muita mahdollisia yhteistyötahoja, joiden kanssa 

toimintaa ei vielä ole? 

5.2  Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatii-

vinen tutkimusote sopii silloin parhaiten, kun ilmiöstä tiedetään vähän (Kananen 

2008, 30). Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta löytyy muutama pro gradu- 

tutkielma. Omasta aiheestani ei löydy vastaavaa tutkimusta lainkaan. Laadullinen 
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tutkimus kuvaa todellista elämää. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii myös kuvaa-

maan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa 

kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

160-164.) 

 

Toteutin kyselyn helmikuun 2014 aikana. Kysely oli noin kolme viikkoa auki web-

ropolissa. Siihen vastasi 15 henkilöä. Kyselyä oli katsottu yhteensä 100 kertaa. Oh-

jelma rekisteröi kaikki kerrat, kun kysely avataan. On siis mahdollista, että sama 

henkilö on avannut kyselyn useamman kerran. Kyselyn avaajista 15/100 vastasi 

kyselyyn. Voidaan siis ajatella, että vastausprosentti oli 15%.  

 

Kysely jakaantui kolmeen pääkohtaan. Ensin selvitettiin hieman vastaajan tausto-

ja. Sitten haettiin vastauksia ensimmäiseen tutkimusongelmaan eli mitä sosiaali-

pedagoginen hevostoiminta on tuonut työntekijälle ja lopuksi kartoitettiin yhteis-

työtahoja. Viimeinen kysymys käsitteli mainontaa, sillä se on mielestäni todella 

tärkeä asia yhteistyötahojen löytymisen kannalta. Kyselyn vastaajat toimivat siis 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehyksen saralla. Kysely oli tarkoitettu 

nimenomaan henkilöille, jotka käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa työs-

sään. Kyselyä oli katsottu 100 kertaa, joten koen, että vastaajajoukko on hyvin ra-

jautunut haluttuun joukkoon. Kyselyn kysymykset olivat suunnattu vain sosiaali-

pedagogisen hevostoiminnan toimijoille, ei siis riittänyt, että käyttää hevosta työ-

parina vaikka ratsastusterapiassa tai ratsastuskoulussa, viitekehyksenä piti olla 

nimenomaan sosiaalipedagoginen hevostoiminta. 

 

Ensimmäinen kysymys käsitteli sitä, että kauanko henkilö on työskennellyt hevos-

ten kanssa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ei painota ratsastustaitoa, mutta 

hevosen kanssa tulee osata työskennellä. Hevosen eleitä, ilmeitä ja käyttäytymistä 

pitää osata lukea ja tulkita. Hevosmiestaitoja ei opi kirjoista, vaan ne karttuvat 
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käytännössä. Mitä kauemmin tekee töitä erilaisten hevosten kanssa, sitä paremmin 

niitä oppii lukemaan ja ymmärtämään. Jokainen hevonen on erilainen yksilö, ai-

van kuten meistä ihmisistä jokainen on oma persoonansa. Kaikki eivät tule toi-

meen kaikkien kanssa, mutta niin ihmisten kuin hevostenkin käyttäytymistä oppii 

lukemaan. Valitsin tämän kysymyksen juuri siksi, että halusin nähdä millaisten 

taustojen pohjalta ihmiset alkavat järjestää sosiaalipedagogista hevostoimintaa. 

Oma mielipiteeni on se, että mitä kokeneempi hevosihminen, sitä paremmat läh-

tökohdat on tarjota laadukasta sosiaalipedagogista hevostoimintaa. 

5.3  Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee tarkastella useita eri asioita. Sosiaa-

lipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen voi suorittaa muun muassa Ypäjällä, 

Kiuruvedellä ja Ilmajoella. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen 

omaavia on siis Suomessa useita. Missään ei kuitenkaan ole listaa tai tarkkoja tie-

toja siitä, kuinka paljon koulutuksen käyneitä Suomessa on. Sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan internetsivulta löytyi lista sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

toimijoista. Listassa ei kuitenkaan ole kaikkia tällä hetkellä sosiaalipedagogista 

hevostoimintaa tekeviä toimijoita. Osa linkeistä vei vanhentuneille internetsivuil-

le. Valitsin listalta muutaman Länsi-Suomen alueella toimivan sosiaalipedagogi-

sen hevostoiminnan ohjaajan ja lähetin heille sähköpostia. Pyysin heitä vastaa-

maan kyselyyn ja kerroin mihin tarkoitukseen vastaukset menevät. En saanut 

koskaan vastausta lähettämääni sähköpostiin, mutta toivon, että he kävivät kyse-

lyyn vastaamassa.  

 

Kyselyyn vastaajia lähdin etsimään facebookista. Facebookissa voi luoda suljetun 

ryhmän, johon kuuluu vain tiettyjä henkilöitä. Itse kuulun ryhmään ”Ilmajoen so-

siaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus vuosikurssi neljä”. Ryhmään kuuluu 
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pelkästään vuosikurssin jäsenet, jotka ovat suorittaneet sosiaalipedagogisen he-

vostoiminnan koulutuksen samaan aikaan. Ryhmän jäsenmäärä oli kuusitoista 

henkilöä. Päätin siis julkaista ryhmässä webropol-kyselyn linkin. Tiesin, että vas-

taajajoukko vastaa kyselyn kohderyhmää. Hankkeistajani ehdotti, että julkaisisin 

kyselyn myös ”Etelä-Pohjanmaan opiston hevostoimijat” facebook-ryhmässä. Ky-

seisen ryhmän jäsenmäärä oli 46. Ryhmä on suljettu ryhmä ja siihen kuuluu eri 

vuosikursseilta sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen käyneitä.  

 

Näiden kahden ryhmän pohjalta en saanut tarpeeksi vastaajia. Päätin jakaa linkin 

vielä ”hevostapahtumat Pohjanmaalla” facebook-ryhmässä. Kyseiseen ryhmään 

kuului yli 1500 jäsentä. Tiesin, että ryhmään kuului erilaisia hevosalan ihmisiä. En 

olettanut, että kaikki kuuluvat kyselyn vastaajakohderyhmään. Sain kuitenkin ha-

luamani eli kiinnostusta kyselyä kohtaan. Yksi tuttavani otti minuun yhteyttä ja 

pyysi minua julkaisemaan kyselyn vielä yhdessä facebook-ryhmässä. Julkaisin 

kyselyn linkin vielä ”Vaasan seudun ravirengas ry” ryhmässä. Kyseiseen ryhmään 

kuului yli kolmesataa jäsentä. Kyselyn linkin julkaisemisen yhteydessä kerroin 

hieman itsestäni. Kerroin myös kenelle kysely oli suunnattu (Liite 2).  

 

Facebookin lisäksi lähetin muutaman yksityisen sähköpostiviestin tietyille henki-

löille. Löysin internetistä kaksi seurakuntaa, jotka hyödynsivät sosiaalipedagogista 

hevostoimintaa. Nämä seurakunnan olivat Espoon seurakunta ja Lahden seura-

kunta. Lähetin myös sähköpostiviestin entiselle opettajalleni, joka työskentelee 

Ylä-Savon ammattiopistossa Kiuruvedellä Hingunniemen yksikössä. Pyysin häntä 

jakamaan linkkiä eteenpäin hevostalouden ammattilaisille, jotka hyödyntävät so-

siaalipedagogista hevostoimintaa.  

 

Tein kyselylomakkeesta kolme eri versiota. Ensimmäisen kyselyn kysymykset ei-

vät vastanneet selkeästi tutkimusongelmiin. Päätin tehdä kyselyn kokonaan uu-
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delleen. Pohdin tarkasti, mitä haluan tällä kyselyllä saada selville. Mihin haen tie-

toa? Toinen versio kyselylomakkeesta oli selkeästi parempi. Kyselylomakkeen kä-

vi läpi työelämänohjaaja ja opinnäytetyöohjaaja. Kolmas versio oli hyvä kysymyk-

siltään ja kielioppiasultaan. Kysymykset olivat selkeät ja ne oli hyvin jäsennelty.  

 

Vaikea on sanoa, miten vakavasti kyselyyn vastanneet ottivat kyselyn. Vastausten 

pituuksista voi todeta sen, että vastaajat ovat kyllä hyvin paneutuneet kysymyk-

siin. Vastaukset olivat alussa todella pitkiä, mutta lyhenivät kyselyn loppuun 

mentäessä. Kyselyssä saattoi olla liian monta kysymystä. Vastaajien motivaatio ei 

pysynyt yllä kyselyn loppuun asti. Sen voi todeta myös siitä, että loppupuolen 

kysymyksiin kaikki eivät enää vastanneet. Kysymykset 6,7 ja 8 olivat sisällöllisesti 

lähellä toisiaan (Liite 1). Niistä olisi voinut jättää jonkun pois. 
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6  TULOKSET 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikutta-

vuutta työntekijään. Onko sillä ollut vaikutusta ohjaajan omaan hyvinvointiin tai 

työssä jaksamiseen? Halusin perusteluja myös sille, miksi hevonen on hyvä työpa-

ri. Toinen keskeinen asia oli selvittää sosiaalipedagogisen hevostoimijan yhteistyö-

tahot. Toimiiko henkilö yksin vai tekee esimerkiksi yhteistyötä jonkin toisen sosi-

aalipedagogista hevostoimintaa hyödyntävän ammattilaisen kanssa? Koulutukse-

ni myötä tarvitsin työhön erikseen näkökulmaa siitä, kuinka moni vastaajista tekee 

yhteistyötä seurakunnan kanssa ja millaista yhteistyö on tai voisi mahdollisesti 

olla. Kyselyyn vastasi yhteensä 15 sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viiteke-

hyksellä toimivaa ammattilaista. 

6.1  Sosiaalipedagogisen hevostoimijan taustat  

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta painottuu hevosen kanssa toimimiseen ja tal-

liympäristössä erilaisten harjoitteiden tekemiseen. Opetellaan hevosen harjausta, 

tehdään talutusharjoituksia, jossa asiakas seuraa hevosen olemusta ohjaajan opas-

tuksella tai tehdään rentoutusharjoituksia, joissa asiakas ratsastaa ilman satulaa ja 

tuntee hevosen lämmön ja tasaisen varmat askeleet allaan. Hevosen kanssa työs-

kentelyyn tarvitaan ohjaajalta hevosen tuntemusta. Kyselyssä halusin hieman kar-

toittaa vastaajien hevostaustaa. Kolmasosa vastaajista 5/15 kertoi toimineensa he-

vosten kanssa 1-5 vuotta. 1/15 vastasi toimineensa hevosten kanssa 6-10 vuotta. 

2/15 kertoi toimineensa hevosten kanssa 11-15 vuotta. Vastaajista 4/15 ilmoitti toi-

mineensa hevosten kanssa 16-20 vuotta. 3/15 kertoi toimineensa hevosten kanssa 

yli 21 vuotta.   
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Vastaajien hevostaustat osoittautuivat hyvin erilaisiksi. Osa vastaajista oli työs-

kennellyt hevosten kanssa todella pitkään. Itseäni hieman yllätti se, että vastaajista 

5/15 oli työskennellyt hevosten kanssa vasta 1-5 vuotta, joka on melko lyhyt aika. 

Toisaalta ratsastus ja hevosharrastus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. 

Osa vastaajista saattaa olla henkilöitä, jotka ovat löytäneet hevosen uudelleen kes-

ki-ikäisinä.  

 

Hevonen on eläin, jolla on oma tahto, ja jokainen hevonen on myös oma per-

soonansa. Hevonen työparina vaatii sen, että ohjaaja tuntee hevosen. Sosiaalipe-

dagogisessa hevostoiminnassa asiakasta opetetaan peilaamaan omia tunteitaan 

hevosen kautta. Hevonen on todella herkkä eläin. Se on saaliseläin ja sillä on pa-

koreaktio vaaratilanteen uhatessa. Hevonen aistii, jos ihminen pelkää, on uhma-

kas, surullinen tai iloinen. Hevonen reagoi omalla olemuksellaan ihmisen viestei-

hin. Kyselyyn vastanneet kokivat hevosen hyväksi työpariksi, koska hevonen on 

välitön, se peilaa tunteita, hevonen ei syrji ketään ja hevonen koettiin luotettavaksi 

työpariksi, joka antaa aina kaikkensa. Vastauksista käy ilmi, että sosiaalipedagogi-

sen hevostoiminnan ohjaajat kokevat hevosen todella ainutlaatuisena työparina.  

 

 

Hevosen hyvinvoinnin eteen tehtävät askareet sopivat kaikille ja ne antavat luon-

nollisen väylän sosiaalisten taitojen, vuorovaikutuksen, rutiinien, keskittymisky-

vyn, ohjeiden noudattamisen ja vastuullisuuden harjoittamiseen. Hevonen itses-

sään on hyvä vuorovaikutuksen harjoitteluun, sillä se reagoi eleillään selvästi ja 

rehellisesti. (Vastaaja 10.) 

 

Hevosen hyvinvointi vaati konkreettista tekemistä, hevonen peilaa tunteita, hevo-

nen on monipuolinen työkaveri ja työväline, talliympäristössä on tilaa myös 

muulle tekemiselle, hevosen ympärillä on luontoa, hevonen on terapeuttinen, he-

vonen on oman mielenkiinnon kohde, hevonen on suora ja avoin, hevonen ei ar-

vostele asiakasta, hevonen herättää kunnioitusta. (Vastaaja 11.) 
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Hevonen on aito ja rehellinen palautteen antaja/ "opettaja" hyvässä ja pahassa. 

Hevosen kanssa on luonnostaan, ilman ponnisteluja hyvä olla ja helppo olla läsnä. 

Hevosen avulla on helppo ottaa keskusteluun, käytännönesimerkein tai pohditta-

vaksi erilaisia ihmisen kasvuun, sosiaalisiin-, keskittymisen-, omantoiminnan oh-

jauksen taitoihin jne. liittyviä aiheita. (Vastaaja 15.) 

 

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on melko uusi työmuoto. Vastaajista 9/15 ker-

toi harjoittaneensa sosiaalipedagogista hevostoimintaa vasta vuoden verran. Vas-

taajista 2/15 oli harjoittanut toimintaa kaksi vuotta ja 2/15 oli harjoittanut toimintaa 

kolme vuotta. Vastaajista 1/15 kertoi harjoittaneensa toimintaa neljä vuotta ja yli 

viisi vuotta toimintaa oli harjoittanut 1/15.  Vastauksista käy ilmi, että vastaajista 

suurin osa oli toiminut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajina vasta vähän 

aikaa. Vastaajajoukosta löytyy yksi, joka oli harjoittanut toimintaa jo pidemmän 

aikaa.  

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus ei ole ammatti itsessään. Koulutus 

on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammatti-

laisille, ratsastusterapeuteille ja ratsastuksenohjaajille. Koulutettavilta vaaditaan 

kokemusta hevosten kanssa työskentelystä ja toimimisesta. Sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä. Sen tavoitteena on an-

taa lisäkoulutusta siihen, miten sosiaalipedagogista hevostoimintaa voi hyödyntää 

omassa ammatissaan. Miten esimerkiksi ratsastuskouluyrittäjä voisi järjestää sosi-

aalipedagogista hevostoimintaa tavallisten ratsastustuntien lisäksi, miten lasten-

suojelussa työskentelevä voi hyödyntää jo aiempaa hevoskokemusta ja järjestää 

sosiaalipedagogista hevostoimintaa tai miten sosiaalipedagogista hevostoimintaa 

voitaisiin hyödyntää vanhusten kanssa? Jokainen koulutuksen käyvä voi itse poh-

tia ja suunnitella millaista sosiaalipedagogista hevostoimintaa alkaa järjestää ja 

mikä on kohderyhmä. (Etelä-Pohjanmaan opisto 2014.) 
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Vastaajista sosiaalipedagogista hevostoimintaa päätyönään ei tehnyt kukaan. Vas-

tauksista näkyy kuinka monipuolisesti koulutettuja sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan toimijat ovat. Vastaajista neljä kertoi työskentelevänsä lastensuojelun 

parissa. Kolme vastaajista kertoi toimivansa hevosalan yrittäjänä. Sosiaalipedago-

ginen hevostoiminta oli siis osa heidän toimintaansa. Kyselyyn vastasi myös psy-

kiatrian sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja, kemisti, erityisopettaja, kuraattori, 

neuvolatyöntekijä, opiskelija ja eläkeläinen. Kyselyyn vastaajien koulutustausta oli 

todella monipuolinen. Yllätyin hieman vastaajien monialaisuudesta. Toisaalta vas-

taajien laaja osaaminen osoittaa, kuinka hyvin sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

sopii koulutuksena todella monelle taholle. Monitahoisella kouluttamisella saa-

daan myös tavoitettua useita eri kohderyhmiä. Monien eri kohderyhmien tavoit-

taminen tuo mahdollisuuden usealle yrittäjälle samalla alueella. Toinen voi myydä 

palvelua päihdeongelmaisille ja toinen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaa-

ja voi tehdä työtä vanhusten tai lasten kanssa.  

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on uusi työmuoto. Se on noussut nyt jo monta 

kertaa esiin. Edellä olevista vastauksista nousee kuitenkin hyvin esiin, kuinka 

kasvatusalalla toimivat henkilöt käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa. 

Vastauksista ei kuitenkaan käy ilmi myyvätkö henkilöt sosiaalipedagogista hevos-

toimintaa esimerkiksi perhekotiin, jossa työskentelevät. Toimiiko vastaaja omalla 

tahollaan vai yhteistyössä työpaikkansa kanssa. 

 

Jokaisella vastaajalla oli varmasti oma näkemys siitä, miksi on valinnut yhdeksi 

työmuodoksi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan. Sosiaalipedagogisessa hevos-

toiminnassa tulee olla se jokin erityinen juttu, mikä erottaa sen muista palveluista, 

jolla ehkäistään muun muassa nuorten syrjäytymistä. Sosiaalipedagoginen hevos-

toiminta oli osa vastaajien työtä.  
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Järjestän sosiaalipedagogista hevostoimintaa osana toimintaterapiaa eli käytän si-

tä viitekehyksenä työssäni. Koen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan antavan hy-

viä välineitä käytännön työlle sekä itse nautin työstä ja koen siinä onnistumisia. 

Olen havainnut myös asiakkaissa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan olevan hy-

vä väline käsitellä haasteita mutta myös saada onnistumisia ja sitä kautta vahvis-

taa itsetuntoa. (Vastaaja 2.) 

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii erityisen hyvin koulutukseeni: sosionomi 

(AMK). Lisäksi se sopii edustamani yhdistyksen ideologiaan tarjota green care 

palveluja. Hevostoiminta osallistaa ja luo yhteisöllisyyttä, saa asiakkaan koke-

maan itsensä merkittäväksi osaksi isompaa kokonaisuutta. Hevostoiminta on vah-

va menetelmä joka sitouttaa kävijänsä tehokkaasti. Se myös ryhmäyttää hyvin. 

(Vastaaja 11.) 

 

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa järjestettiin siksi, että se koettiin toimivaksi 

terapiamuodoksi, hyväksi työvälineeksi ja sopivaksi työmuodoksi edistämään tal-

lilla toimivaa työyhteisöä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähtiin arvokkaana 

työmuotona. Sen toimivuutta esimerkiksi nuorten parissa pidettiin merkittävänä. 

Kaksi vastaajista perusteli sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ottamista omaan 

työhönsä arvojen ja kasvatusideologian pohjalta. 

 

Teen osa-aikatyötä yhdistyksessä, joka tarjoaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. 

Yhdistyksen toiminta-ajatus pohjaa green careen - tavoitteena on edistää ihmisten 

hyvinvointia luonnon, maaseutuympäristön, eläinten ja käsillä tekemisen avulla. 

Halu tehdä tällaista työtä kumpuaa omista arvoista. (Vastaaja 10.) 

 

Se kuuluu isona osana työpaikkani kasvatusideologiaan ja on tärkeä osa arkea. 

Täydennyskoulutuksen käyneenä minulla on vastuu nuorten hevostoiminnan ta-

voitteesta ja osavastuu hevostoiminnan ohjaamisesta yhdessä muiden "he-

vosaikuisten" kanssa. (Vastaaja 12.) 

6.2  Toiminnan merkitys työntekijälle 

Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla on tutkitusti ollut myönteisiä vaikutuksia 

eri kohderyhmiin. Katri Saastamoisen Pro gradu-tutkielma ”Sosiaalipedagogisen 
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hevostoiminnan mahdollisuudet psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisessa” 

osoittaa, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on monipuolinen mahdollisuus 

asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimuksessa mukana oli kehitysvam-

maisia, liikuntavammaisia ja keskittymishäiriöisiä. (Saastamoinen 2007, 70-71.)   

Laura Mustosen kasvatustieteen pro gradu-tutkielma, ”Oletko katsonut hevosta 

silmiin”, tutkii sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuutta erityistä tukea 

tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Tutkimuksen tärkein tulos oli se, 

että sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ammattilaiset kokivat sosiaalipedagogi-

sen hevostoiminnan monipuolisena kuntoutusmuotona tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten ongelmissa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta nähtiin hyvänä kuntou-

tusmuotona ja sen avulla pystyttiin tekemään ennaltaehkäisevää työtä. (Mustonen 

2008, 63.)  

 

Tällä kyselyllä halusin selvittää onko sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla ollut 

myönteisiä vaikutuksia työntekijään. Vastausten perusteella sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta koettiin terapiana itselle, se tuo iloa ja antaa mielekkyyttä arkeen. 

Myönteisenä vaikutuksena koettiin myös se, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 

palveluun ja tulevat mielellään uudestaan. Vastauksissa vedottiin myös hevosen 

terapeuttiseen vaikuttavuuteen. Hevonen ja hevosten kanssa toimiminen nähtiin 

itselle hyvänä harrastuksena.  

 

Hevosten kanssa tekemäni työ on tukenut omaa harrastamistani omien hevosteni 

kanssa niinä aikoina, kun se muiden kiireiden ja elämäntilanteen takia on ollut 

säästöliekillä. Oman tallin jokapäiväiset askareet tuottavat minulle hyvinvointia 

esimerkiksi liikunnan, ulkoilun ja sosiaalisen yhteisön muodossa. (Vastaaja 10.) 

 

Yksi vastaajista totesi, että ei ollut huomannut sosiaalipedagogisella hevostoimin-

nalla olevan vaikutusta omaan hyvinvointiin. 
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Itse olen päivittäin niin paljon omien hevosten kanssa, että näin parin sosiaalipe-

dagogisen hevostoiminta kerran jälkeen en vielä ole huomannut eroa omassa hy-

vinvoinnissani. (Vastaaja 6.) 

 

Yksi vastaajista kertoi kommentissaan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vai-

kuttaneen omaan hyvinvointiinsa todella paljon. Erikseen hän vielä mainitsi hevo-

sen auttaneet hänet läpi masennuksesta.  

 

On, todella paljon. Ylipäätään hevonen on mm. auttanut läpi masennuksen ja yli 

pelkojen. Työni ihanana piristeenä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta, joka luo 

innostusta ja motivaatiota. (Vastaaja 9.) 

 

Melkein kaikki kokivat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttaneen myön-

teisesti omaan hyvinvointiin. Halusin kuitenkin vielä tietää sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan vaikuttavuudesta ohjaajan työssä jaksamiseen. Kaikki viisitoista 

vastaajaa olivat sitä mieltä, että kyllä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vai-

kuttanut työssä jaksamiseen. Myönteiseen vastaukseen halusin perusteluja. 3/ 15 

vastasi, että katso edellä mainitut asiat. He kokivat, että samat asiat koskevat omaa 

hyvinvointia kuin työssä jaksamista. Oma hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat toki 

lähellä toisiaan, mutta näillä kahdella lähekkäin olevalla kysymyksellä hain kui-

tenkin hieman eri asioita. Oma hyvinvointi on nimenomaan henkistä ja fyysistä 

jaksamista arkielämässä. Työhyvinvointi puolestaan tarkoittaa sitä, että miten 

toiminta on vaikuttanut nimenomaan työhyvinvointiin. Onko työ mielekästä, vas-

taako se omia tarpeita, onko joku asia, joka vaikuttaa negatiivisesti omaan työ-

panokseen? Kysymyksen muotoilu saattoi olla epäselvä. Toki hevosta työparina 

käyttäessä samat asiat korostuvat ja vielä jos hevonen on työkaveri, harrastus ja 

perheenjäsen. Hevosesta saatu positiivinen vaikutus kuitenkin näkyy selkeästi 

vastauksista, koska kukaan ei kertonut hevosen vaikuttavan työhyvinvointiin ne-

gatiivisella tavalla.  
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Työssä jaksamiseen sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaikutti vastaajien mu-

kaan siten, että se tuo voimaa, ilo ja mielenrauhaa. Lisäksi vaikeiden asioiden 

kanssa työskentely keventyy. Vaikutukset ovat siis positiivisia. Yksi vastaaja totesi 

sosiaalipedagogisen hevostoiminnan olevan osa-aikatyö, joka on mukavaa vaihte-

lua päätyön rinnalla. Yksi vastaajista ei osannut sanoa, onko toiminnalla ollut vai-

kutusta työssä jaksamiseen. Yksi vastaaja koki työhyvinvoinnin lisääntyvän hyvis-

tä hetkistä.  

 

Vaihtelua työnkuvaan, hevosten kanssa tulevat elämykset, lasten ilon näkeminen 

jne.. Hyvät hetket tallilla auttavat niissä vaikeammissa hetkissä teinien kanssa 

työskennellessä. (Vastaaja 12.) 

 

Halusin vielä selvittää, minkä asian vastaajat kokivat merkittävimpänä asiana so-

siaalipedagogisessa hevostoiminnassa. 13/15 vastasi tähän kysymykseen ja 1/15 

vastasi, että katso edellä mainitut asiat. Uutena työmuotona sosiaalipedagogisen 

hevostoimijan tulee osata vakuuttaa yhteistyökumppani sosiaalipedagogisen he-

vostoiminnan toimivuudesta. Tulee olla se jokin! On olemassa jo ratsastusterapiaa, 

vertaistukiryhmiä ja erityisnuorisotyötä, miksi kannattaisi lähteä mukaan sosiaali-

pedagogiseen hevostoimintaan? Miksi se on hyvä työmuoto? Jos tiedät mikä sosi-

aalipedagogisessa hevostoiminnassa iskee sinuun ja osaat sen vielä perustella, on 

helpompi kertoa se myös muille.  

 

Esiin nousi jälleen hevosen terapeuttinen vaikutus ja hevosen kanssa yhdessä toi-

miminen. Useassa vastauksessa esiin nousi merkittäväksi asiaksi se, kuinka hevo-

nen ja asiakas työskentelevät yhdessä.   

 

Onnistumiset asiakkaiden kanssa. Pitkäjänteisyyden näkyminen, nuoren ja hevo-

sen suhteen syntyminen, pelkojen voittaminen, omaan itseen luottaminen. (Vas-

taaja 3.) 
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Hevosen olemus sen ollessa vapaana maneesissa/kentällä ja nuoren kanssa kehon-

kielen harjoitteleminen. Mahtavaa, kun hevonen hakeutuu itse nuoren lähelle, 

seurailee vapaana jne. Isoja tunnekokemuksia myös nuorelle. (Vastaaja 11.) 

 

Sen kun näkee miten lapsi edistyy sosiaalipedagogisen hevostoiminnan myötä ja 

on tallilla iloinen tavallinen lapsi niin kuin kuka tahansa muukin. Lisäksi on aina 

yhtä hauskaa seurata miten loistavia hevoset ovat erilaisten asiakkaiden kanssa. 

(Vastaaja 13.) 

6.3  Asiakasryhmät 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tuke-

mista hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Sosiaalipedagogi-

sessa hevostoiminnassa korostuu yhteisön vuorovaikutus ja tuki yksilönäkökul-

man rinnalla. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kohderyhmiä voivat olla lap-

set, nuoret ja aikuiset (Ylä-Savon ammattiopisto 2014.) 

 

Kyselyyn vastaajista 12/15 teki työtä lasten kanssa. 10/15 teki työtä nuorten kanssa. 

Nuorten aikuisten kanssa yhteistyötä teki 7/15. Saman verran vastaajat tekivät ai-

kuisten kanssa työtä. Vanhusten kanssa työtä tehtiin selvästi vähiten eli 3/15 vas-

taajista. Vastaajat tekivät todella laajalti työtä eri ikäryhmien kanssa. Eniten vas-

taajat tekevät työtä nuorten ja lasten kanssa, mutta vanhuksien kanssa työskennel-

lessä hyödynnetään myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Sosiaalipedago-

giikka keskittyy sinne, missä on vähempiosaisia ja apua tarvitsevia. On mukava 

huomata kuinka sosiaalipedagogista hevostoimintaa hyödyntävät ovat löytäneet 

eri asiakasryhmät.  
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6.4  Yhteistyön merkitys 

Vastanneet kokivat yhteistyön eri tahojen kanssa tärkeäksi. Vaihtoehdot olivat: 

erittäin tärkeää, melko tärkeää, en osaa sanoa, osittain tärkeää ja ei yhtään tärkeää. 

12/15 vastasi, että yhteistyön merkitys on heille erittäin tärkeää. 3/15 vastasi, että 

yhteistyö on heille melko tärkeää.  

 

Halusin saada selville tarkat yhteistyötahot, joiden kanssa sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan ohjaaja tekee yhteistyötä. Vastaajista kunnan kanssa yhteistyötä 

teki 10/15. Seurakunnan kanssa yhteistyötä teki 3/15. Jonkin järjestön kanssa yh-

teistyötä teki 3/15. Järjestöistä mainittiin Eteva, ratsastusseurat, ammattijärjestöt ja 

Green Care Finland ry. Perhekodin kanssa yhteistyötä teki 5/15. Ratsastuskoulun 

kanssa yhteistyötä teki 6/15. Vastaajista 8/15 kertoi tekevänsä yhteistyötä vielä 

jonkin muun tahon kanssa. Muita tahoja olivat lastensuojelulaitos, nuorisopsykiat-

ria, yksityistalli, poniravikoulu, oppilaitos, yritykset, etsivä nuorisotyö, sote-

kuntayhtymä, sosiaalitoimi, yksityiset perheet ja kaupungin perhetyö.  

 

Halusin myös selvittää tekevätkö sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viiteke-

hyksellä toimivat ammattilaiset yhteistyötä keskenään. Vastaajista kyllä vastasi 

8/15 ja ei vastasi 7/15. Vastaukset jakautuivat siis melkein tasan. Myönteisesti vas-

tanneilta kysyttiin myös millaista yhteistyötä he tekevät. Yhteistyö olivat muun 

muassa tapaamiset, keskustelu, vertaistuen antaminen, yhteydenpito, kokemusten 

vaihtaminen ja tietotaidon vaihto.  

 

Yksin sosiaalipedagogisella viitekehyksellä toimivat perustelivat vastauksensa 

kahdella tavalla. Suurin syy oli se, että samalla viitekehyksellä toimivaa ammatti-

laista ei löytynyt lähialueelta. Toinen perustelu oli se, että ei nähty tarvetta tehdä 

yhteistyötä toisen sosiaalipedagogisen hevostoimijan kanssa.  
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Mielenkiintoista oli myös saada kyselyn pohjalta tietää minkä tahojen kanssa sosi-

aalipedagogisen hevostoiminnan toimija haluaisi vielä tehdä yhteistyötä. Tähän 

kysymykseen vastasi 8/15. Vastauksissa esiin nousi Kela, lastensuojelu ja kunnat. 

Yksi vastaajista totesi tilanteen olevan niin hyvä, että ei tällä hetkellä tarvitse asi-

akkaita työnsä ulkopuolelta. Tällainen tilanne on tietysti hyvä, jos asiakkaita on 

toiminnan pyörittämiseen jo tarpeeksi. Herää kuitenkin kysymys, että tarvittai-

siinko kyseisellä alueella mahdollisesti toista sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

ohjaajaa.  

 

Oman koulutukseni myötä halusin myös selvittää kuinka moni sosiaalipedagogi-

sen hevosalan toimija olisi valmis tekemään yhteistyötä seurakunnan kanssa. Me-

diassa on esillä kirkosta eroaminen ja moni kyseenalaistaa kirkon merkityksen ja 

tärkeyden nyky-yhteiskunnassa. Uudet toimintamuodot seurakunnissa ovat terve-

tulleita, jos ne soveltuvat kirkon arvoihin ja normeihin. Vastaajista 1/15 vastasi, 

että ei ole valmis tekemään seurakunnan kanssa yhteistyötä. Perustelut olivat, että 

aika ei riitä. Vastaajista 14/15 vastasi, että olisi kiinnostunut tekemään seurakun-

nan kanssa yhteistyötä. Myönteisen vastauksen perässä oli lisäkysymys, että mil-

laista. Kaksi vastaajista ei osannut sanoa millaista yhteistyö voisi olla. Vastauksista 

nousi esiin leirit ja tapahtumat. Erityisnuorisotyö nousi useammassa vastauksessa 

esiin. Diakoniatyön kanssa löytyi myös yhteistyöhalukkuutta. Kaksi vastaajista 

kertoi tekevänsä jo yhteistyötä seurakunnan kanssa. Yhteistyö oli lapsi- ja nuoriso-

työtä. Toinen vastaaja kertoi vielä, että nuorisotyönohjaajat ohjaavat heillä asiak-

kaita. Vastauksesta ei käy ilmi miten. Ovatko he nuoren tukena ja apuna vai pitä-

vätkö nuorisotyöntekijät sosiaalipedagogista hevostoimintaa? Kommentti jää auki.  
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6.5  Palvelun myymisen vaikeudet 

Suurin osa, eli 12/15 kyselyyn vastaajista koki, että yhteistyötahojen löytäminen ei 

ole vaikeaa. Vastaajista 2/15 vastasi, että kyllä. Yksi vastaajista ei kommentoinut 

mitään. Kyllä vaihtoehdon perässä oli tarkentava kysymys, että miksi. Perusteluna 

oli kontaktien puute ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tuntemattomuus. 

Toinen vastaajista totesi myös sen, että ketään ei voi myöskään pakottaa ostamaan 

palvelua. Maksava taho päättää itse kokeeko toiminnan vastaavan juuri omia tar-

peita.  

 

Itse kuulin sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta noin kaksi vuotta sitten. Halu-

sin selvittää, ovatko ihmiset sosiaalipedagogisen hevostoiminnan toimijoiden mie-

lestä tietoisia siitä, mitä toiminta on. Vastaajista ainoastaan 2/15 vastasi myöntä-

västi, eli suurimman osan mielestä ihmiset eivät tiedä mitä toiminta on.  

 

Palvelun myymisen koki vaikeaksi 8/15 vastaajista. Palvelun myymistä vaikeana 

ei pitänyt 5/15. Vastaajista 2/15 ei vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Kyllä 

vastanneet perustelivat, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on vieras monelle 

ja muun muassa kunnilla on puutetta rahasta. Jotkut perustelivat asiaa myös sillä, 

että sosiaalipedagogista hevostoimintaa ei nähdä kuntouttavana työmuotona.  

 

Hevostoiminta ei saa tukea esim. kelalta terapiana tai kuntoutuksena vrt. ratsas-

tusterapia. Koska toimintaa verrataan ratsastustuntiin, saattaa perheistä yksilö-

asiakkaan hinta tuntua korkealta. Lisäksi luullaan, että tämä on ratsastusta, eli 

asiakkaaksi ei ohjaudu kuin heppaharrastajia tai ratsastajia, toiminnalla kun on 

paljon vaikutusta vaikkei hevosen kanssa olisi aiemmin ollut tekemisissä. Lisäksi 

kohdistuminen "tyttöjen jutuksi" on haastavaa, monessa kohdassa poikien kanssa 

työskennellessä on kyse isommista ahaa-elämyksistä. (Vastaaja 11). 
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6.6  Mainonta 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yrittäjä voi luoda tuotteelleen tietynlaisen 

yrityskuvan. Brändi on se kuva, joka viestin lähettäjällä on ja jonka hän haluaa 

viestittää kaikille kuluttajille. Parhaiten viesti jää ihmisten mieleen, kun siihen si-

sältyy tunteita ja mielikuvia herättäviä asioita. Brändin perustehtävänä on helpot-

taa kuluttajan päätöksentekoa. Sosiaalipedagogisen hevostoimijan kannattaa miet-

tiä oman toimintansa brändiä. (Pussinen 2010, 53.) 

 

Kyselyn lopuksi kartoitin hieman sitä, missä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 

ohjaajat mainostavat toimintaansa. Kysymykseen vastasi 14/15. Selkeästi eniten 

9/15, kannatusta sai vaihtoehto, jossain muulla, missä. Vastaukset olivat muun 

muassa, oma blogi, esite toiminnasta, suorat yhteydenotot eri viranomaisiin. Useat 

kertoivat mainostavansa toimintaa omalla työpaikallaan. Yksi vastaajista totesi, 

ettei mainosta toimintaansa vielä missään.  

 

Facebookia mainostukseen käyttää 7/15 vastaajista. Facebookin suosio on nyky-

päivänä suuri ja facebookiin on helppo tehdä oma sivu ja sillä pystyy osittain kor-

vaamaan jopa omat internetsivut, joita vastaajista käyttää 6/15. Muutama mainos-

taa toimintaansa lehdissä ja kaupan ilmoitusseinällä.  
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7  POHDINTA 

Tutkimustulokset osoittivat, että sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla oli posi-

tiivisia vaikutuksia itse työntekijään. Vastaajat kokivat sosiaalipedagogisen hevos-

toiminnan terapiana itselle. Hevosten kanssa toimiminen nähtiin hyvänä harras-

tuksena ja päivittäisen liikunnan tuottajana. Hevonen koettiin hyväksi työpariksi 

sen vilpittömyyden takia. Hevonen ei syrji ketään ja se toimii hyvin ihmisen tun-

teiden peilaajana. Vastaajat kokivat oman hyvinvointinsa lisääntyneen sosiaalipe-

dagogisen hevostoiminnan myötä. Ainoastaan yksi vastaaja ei huomannut sosiaa-

lipedagogisen hevostoiminnan vaikuttaneen omaan hyvinvointiinsa. Merkittä-

vimpänä asiana sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa vastaajat kokivat itsel-

leen asiakkaan ja hevosen välisen vuorovaikutuksen. Vastaajat kokivat tekevänsä 

tärkeää työtä. Heistä oli hieno huomata kuinka asiakkaan ja hevosen suhde syven-

tyy.  

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan yhteistyötahot olivat laajat. Useat 

tekivät yhteistyötä jonkin tahon kanssa. Yhteistyötä tehtiin kunnan, ratsastuskou-

lujen, lastensuojelun, seurakunnan, järjestöjen, perhekodin ja yritysten kanssa. Yh-

teistyö koettiin erittäin tärkeäksi eri tahojen kanssa. Yhteistyötahojen löytämistä ei 

koettu vaikeaksi. Lähes kaikki vastaajat olivat valmiita tekemään seurakunnan 

kanssa yhteistyötä. Vastaajat kokivat, että yhteistyö voisi olla lapsi- ja nuorisotyö-

tä, leireille ja erilaisiin tapahtumiin osallistumista. Muutama vastaajista teki jo seu-

rakunnan kanssa yhteistyötä.  

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajat mainostivat toimintaansa monipuo-

lisesti muun muassa omilla internersivuilla, facebookissa, lehdissä ja omassa työ-

yhteisössä. Ainoana ongelmana sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa nähtiin 
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sen tuntemattomuus. Ihmiset eivät tiedä mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

on.  

 

Kokonaisuudessaan olin positiivisesti yllättynyt tuloksista ja vastaajamäärästä. 

Lähdin tavoittelemaan kymmentä vastaajaa ja sain viisitoista vastaajaa. Hienoa oli 

myös huomata kuinka hyvin vastaajajoukko rajautui. Vastauksista käy ilmi, että 

kyselyyn vastasi vain sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehyksellä toimi-

via hevosalanihmisiä. Heistä jokainen koki hevosen itselleen tärkeäksi. Hevonen ei 

ollut pelkästään työkaveri, se oli myös perheenjäsen. Hevosen ja asiakkaan kanssa 

koetut ylä- ja alamäet nähtiin työn merkittävänä antina. Osa vastauksista oli todel-

la pitkiä ja niistä saattoi huomata sen, että vastaaja kirjoitti sydämestään.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli minulle erittäin antoisa ja haastava kokemus. Välillä 

alkoi usko loppua omaan tekemiseen, mutta jostain sain aina uutta intoa jatkaa 

eteenpäin. Aiheen haastavuus ja teorian löytäminen oli työn vaikein osa. Miten 

rajata teoriaosa ja mitä oikeasti halusin tällä opinnäytetyöllä selvittää. Kokonai-

suuteen olen tyytyväinen ja koen saaneeni tästä työstä itselleni todella paljon. He-

vosten kanssa työskennelleenä voin allekirjoittaa monta kyselyyn saamaani vasta-

usta. Hevosissa vain on sitä jotain. Tämän opinnäytetyön pohjalta sain lisää var-

muutta siihen, että jatkossa aion hyödyntää sosiaalipedagogista hevostoimintaa 

omassa työssäni, on se sitten mitä on. 
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Sosiaalipedagoginen hevostoiminta työntekijän näkökulmasta 

Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää, mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on 

tuonut työntekijälle ja millaiset ovat sosiaalipedagogisen hevostoimijan yhteistyöta-

hot. Kysely on osa opinnäytetyötä Centria ammattikorkeakoulussa. Vastaukset käsi-

tellään nimettöminä. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan opinnäytetyössä. Kiitos 

vastauksestasi, se on työni kanalta arvokas! Jenni Lyyski 

 

1. Kauanko olet toiminut/työskennellyt hevosten kanssa? * 

   1-5-vuotta 
 

   6-10-vuotta 
 

   11-15-vuotta 
 

   16-20-vuotta 
 

   yli 21-vuotta 
 

 

 

 

 

2. Miksi hevonen on hyvä työpari?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

3. Kauanko olet järjestänyt sosiaalipedagogista hevostoimintaa? * 

   vuoden 
 

   kaksi vuotta 
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   kolme vuotta 
 

   neljä vuotta 
 

   yli viisi vuotta 
 

 

 

 

 

4. Teetkö sosiaalipedagogista hevostoimintaa päätyönäsi?  

   Kyllä 
 

   En, mitä muuta työtä teet 

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Miksi järjestät sosiaalipedagogista hevostoimintaa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6. Onko sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukenut jollain tavalla omaa hy-

vinvointiasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

7. Onko sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla ollut vaikutusta omaan työssä 

jaksamiseesi? * 

   Kyllä, millaisia 
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________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

8. Minkä asian koet itsellesi merkittävimpänä asiana sosiaalipedagogisessa he-

vostoiminnassa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Keistä asiakasryhmäsi koostuu? * 

 Lapsista 
 

 Nuorista 
 

 Nuorista aikuisista 
 

 Aikuisista 
 

 Vanhuksista 
 

 

 

 

 

10. Millaiseksi koet yhteistyön merkityksen eri tahojen kanssa? * 

 
1.erittäin 

tärkeää 

2.melko 

tärkeää 

3.en 

osaa 

sanoa 

4.osittain 

tärkeää 

5.ei yh-

tään tär-

keää 

 

Koen yhteis-

työn todella 

tärkeäksi 

               Yhteistyö ei 

kiinnosta 

minua 
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11. Minkä tahojen kanssa teet yhteistyötä? * 

 Kunnan 
 

 Seurakunnan 
 

 
Jonkin järjestön, minkä 

________________________________ 
 

 Perhekodin 
 

 Ratsastuskoulun 
 

 
Jokin muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

12. Teetkö yhteistyötä jonkin toisen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan jär-

jestäjän kanssa?  

   Kyllä, millaista 

________________________________ 
 

   En, miksi 

________________________________ 
 

 

 

 

 

13. Minkä tahojen kanssa haluaisit vielä tehdä yhteistyötä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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14. Olisitko kiinnostunut tekemään seurakunnan kanssa yhteistyötä?  

   Kyllä, millaista 

________________________________ 
 

   En, miksi 

________________________________ 
 

 

 

 

 

15. Onko yhteistyötahojen löytäminen vaikeaa?  

   Kyllä, miksi 

________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

16. Ovatko ihmiset tietoisia, mitä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

17. Onko palvelun myyminen ollut vaikeaa?  

   Kyllä, miksi 

________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

18. Missä mainostat sosiaalipedagogista hevostoimintaa?  
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 Facebookissa 
 

 Omilla nettisivuilla 
 

 Lehdissä 
 

 Kaupan ilmoitusseinällä 
 

 
Jossain muualla, missä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI!!! 
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Moikka kaikki!! 

Opiskelen Centria ammattikorkeakoulussa nyt viimeistä vuotta. Linkin kautta 

pääsette tekemään kyselyn, joka liittyy opinnäytetyöhöni. Opinnäytetyön tarkoi-

tus on kartoittaa sitä, mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tuonut työnteki-

jälle ja millaiset ovat sosiaalipedagogisen hevostoimijan yhteistyötahot. Kysely on 

siis osa oppariani ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Kyselyn tulokset julkais-

taan opparissa ja ovat merkittävä osa sitä. Työn hankkeistajana toimii Teea Ekola. 

Toivon että mahdollisimman moni sosiaalipedagogista hevostoimintaa työssään 

käyttävä ehtisi kyselyyn vastata. Kiitos siis vaivannäöstänne jo etukäteen!!! jos lin-

kin kanssa on ongelmaa tai heräsi kysymyksiä kyselyyn liittyen niin kysykää. 

https://www.webropolsurveys.com/S/E73B267D6F256C19.par 

 


