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1 JOHDANTO 

Olen hevostalouden perustutkinnon suorittanut ratsastuksenohjaaja ja opiskelen psykiatriseksi 

sairaanhoitajaksi. Tämän päättötyön kirjoitan ratsastuksenohjaajana ja lisäksi ohjaan EASEL 

Ohjaajia omien eläintyöpariensa kouluttamisessa ja EASELin turvallisuustestissä vaadittavien 

taitojen opettelussa. Me työskentelemme Savikon tilalla myös lampaiden ja vuohien kanssa, mutta 

keskityn tässä kuvaamaan EASELin koira- ja hevosavusteisen tunnetaitovalmennuksen periaatteita 

sekä miten eläintyöparia valmennetaan asiakastyöhön. Toisena osa-alueena kuvaan miten sovellan 

EASELiä ratsastuksenopetuksessa ja hevosten ratsukoulutuksessa. EASELista on iso apu 

ratsastuksenohjaajan työssä, sillä opetan toki teknisesti samaa klassista ratsastusta kuin muutkin, 

mutta EASEL lisää hevosten ja ratsastajien psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, nopeuttaa oppimista 

sekä opettaa rakentamaan hyvän suhteen hevosen kanssa. Niitä sykähdyttäviä kohtaamisen 

kokemuksiahan me kaikki haemme halutessamme ratsastamaan tai eläinavusteiseen 

tunnetaitovalmennukseen ja terapiaan.  

 

Oma EASEL-matkani alkoi jo pienenä. EASEL
®

, Experiential Social Emotional Learning, on äitini 

Mari Louhi-Lehtiön 1990 – luvun jälkipuoliskolla yläkoulun erityisoppilaiden kanssa käytännön 

tarpeeseen kehittämä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen kokemuksellinen työmuoto ja 

ohjaustyön malli, jonka tutkimukselliset ja teoreettiset perustelut sekä sovellukset ovat 

kahdenkymmen vuoden aikana vain lisääntyneet. EASEL kuvaa, miten ammattilainen omaa työtään 

ihmisten kanssa tehdessään antaa heille samalla tilaisuuksia vahvistaa omia sosiaalisia 

tunnetaitojaan: itsetuntemusta, itsehallintaa ja tunteiden säätelytaitojaan, sosiaalista tilannetajua ja 

empatiaa, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä haasteellisissakin tilanteissa. 

EASEL on tapa ”tehdä ystäviä”, arvostaa aitoa vuorovaikutusta ja pyrkiä omalta osaltaan 

rakentamaan suhteita, jotka perustuvat keskinäiseen luottamukseen, kunnioitukseen, 

hyväntahtoiseen suhtautumiseen ja välittämiseen. Se on ajattelutapa, joka näkyy arjessa kotona 

tapana olla toisten kanssa, talliympäristössä, eläinten kanssa toimiessa, ”maailmalla” ihmisten 

kanssa vuorovaikutuksessa, ja esim. valmennustyössä.  

 

EASELin arvot ja periaatteet ovat olleet osa perheemme arkipäivää niin kauan kuin muistan. Olen 

ratsastanut äitini valmennuksessa yhtä kauan kuin olen osannut kävellä ja kirjaimellisesti kasvanut 

hevosten, koirien ja perheemme muiden lemmikkien kanssa. Äitini valmennuksen lisäksi kävin 

satunnaisesti eversti Carden ja esteillä Dominique Barthelaixin tunneilla alle 10-vuotiaasta alkaen 

tarkistamassa, että menemme teknisesti oikeaan suuntaan. Molempien tavoitteet hevosen ja 

ratsastajan vuorovaikutuksen osalta ovat samanlaiset kuin EASELissäkin. Aloin kunnolla 

tiedostamaan EASELin suhteen rakentamisen prosessin voiman hevosten kouluttamisessa, kun 

ajoimme teini-ikäisinä veljeni kanssa poniparivaljakkoa. Vuonna 2011 saavutimme junioreina 

seniorien SM-, PM- ja Baltian mestaruushopeaa ja kvalifioiduimme MM-kilpailuihin. Siirryin 

poneista hevosiin ja ponit ostettiin Ranskan maajoukkueeseen hyvään, samanlaiseen hoitoon ja 

ammattilaiskotiin aikuiselle kilpakumppaneiksi, mutta ne eivät enää uuden kuskin ja groomin 

kanssa pärjänneet omalla osaamisensa tasolla. Veljelleni ja minulle ponit olivat olleet ensisijaisesti 

kavereita ja perheenjäseniä. Mäkelänrinteen urheilulukiovuosinani olin pidempiä ajanjaksoja 

valmentautumassa Lipican valtionsiittolassa Sloveniassa, jossa ratsutin siittolan oreja Dusan 

Mezgecin valmennuksessa satulaan totuttelevista näytösoreihin. Vaikka Lipicassakaan ei yli 

nelivuotiaita oreja tarhata niin kuin me Savikossa ajattelemme, Dusanin ajatukset klassisesta 

hevosmiestaidosta tukivat omaa oppimisprosessiani monella tavalla.  

 

EASEL ei ole myyntivaltti, joka otetaan käyttöön vain asiakaskäynnin ajaksi, vaan osa arkea, 

arvoja, periaatteita, ihmis-, eläin- ja oppimiskäsitystä ja se lopulta näkyy kaikessa. Niinpä, kun 

EASEL Trainingin tuotespesialistina vastaan Englantilaisten WOW- mittatilaussatuloiden 

maahantuonnista ja säätöpalvelusta Suomessa ja Baltian – maissa, EASEL vaikuttaa siihen, miten 
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kohtaan asiakkaani (hevoset ja ratsastajat). Ratsastuksenohjaajana opetan samaa klassista ratsastusta 

ja ratsukoulutusta kuin muutkin, mutta se, miten ohjaan oppimisprosessia ja säätelen 

oppimistilanteen tunneilmapiiriä tunnetaitojen vahvistumisen näkökulmasta, on EASELia.  Savikon 

tilalla huolehdin tallityöntekijän avustuksella hevosten ja muiden eläinten hyvinvoinnista EASELin 

periaatteilla. Vierailijat näkevät EASELin tavassamme olla eläinten ja asiakkaiden kanssa, mutta 

ennen kaikkea siinä, miten hevoset, koirat, lampaat, vuohet ja kissat hakeutuvat meidän lähellemme 

ja kohtaavat asiakkaat ja uudet tilanteet. Savikon tilan yksi tehtävä onkin, että eri alojen 

ammattilaiset voivat sekä nähdä ja kokea EASELin käytännössä että saada ideoita omaan työhönsä 

ja työtiloihinsa. Toivon tämän päättötyöni vastaavan joihinkin kysymyksiisi ja antavan ehkä ideoita 

sekä EASEL Ohjaaja – kurssilaisille ja työmuodosta kiinnostuneille että kaikille eettisestä eläinten 

kanssa työskentelystä kiinnostuneille.    

 

 

2 EASELIN ESITTELY 

EASEL tulee sanoista Experiential Social Emotional Learning eli kokemuksellinen 

sosioemotionaalinen oppiminen. Oikeaoppinen lyhenne olisi ESEL, mutta se tarkoittaisi saksaksi 

aasia ja EASELin englanninkielinen merkitys, maalausteline, toisaalta tarjoaa mukavan metaforan. 

EASEL
®

 on Mari Louhi-Lehtiön 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen rakentama malli 

kokemukselliselle tunnetaitovalmennukselle, joka eroaa useimmista muista 

tunnekasvatusohjelmista siinä, että EASELissä katsotaan ettei tunnetaitoja voi varsinaisesti opettaa 

vaan ne opitaan vuorovaikutuksessa sellaisten ihmisten kanssa, joilla on itsellään hyvät 

sosioemotionaaliset taidot. Siksi koulutuksessa ammattilainen integroi EASELin työkalupakin 

sujuvaksi osaksi omaa varsinaista työtään ja menetelmäkoulutus on rakennettu vahvistamaan 

samalla kurssilaisen omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ihmissuhdetyön ammattilaisten EASEL – 

menetelmäkoulutusprosessi on 1-3v: 1v Ohjaaja, 2v EASEL Coach ja 3v EASEL Trainer. Marin oli 

2004-2006 kutsuttuna mukana laatimassa USA:ssa ensimmäisiä hevosavusteisen psykoterapian 

eettisiä sääntöjä ja standardeja. Siksi EASELin eettiset säännöt ja eläinavusteisen työnohjauksen, 

terapian ja koulutuksen standardit ovat rakentuneet keskeisten kansainvälisten organisaatioiden ja 

alan kehittymisen kanssa.  

 

Kasvamiseen ihmisenä liittyy vastaaminen kysymykseen kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun 

tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa.  EASELin ohjauksen yleisenä tavoitteena on auttaa 

ohjattavaa vahvistamaan itsetuntemusta, itsehallintaa ja tunteiden säätelykykyä, sosiaalista 

tilanneherkkyyttä ja empatiaa, vuorovaikutustaitoja, ja vastuullista päätöksentekotaitoa / 

harkintakykyä (www.casel.org), sekä tarjota sykähdyttävien kokemusten synnyttämää iloa ja 

tunnetta itsestä arvokkaana ja merkityksellisenä omana itsenään ja yhdessä toisten kanssa (Lazarus 

& Lazarus, 1996). Työyhteisöissä ja esim. kouluissa ja päiväkodeissa EASEL on sekä tunnetaitojen 

että toimintakultuurin ja ilmapiirin kehittämisen työkalu, vuorovaikutuskulttuurin kehittämisen 

”LEAN”. Silloin keskitytään vahvistamaan yhteistyön laatua, vuorovaikutukseen perustuvan työn 

vaikuttavuutta ja työhyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria sekä ammattilaisten omia tunnetaitoja, 

ymmärrystä vuorovaikutuksen dynamiikasta ja siitä miten ihmisen mieli toimii. 

 

Terapian osana tunnetaitovalmennuksella voidaan asiakkaan tavoitteiden pohjalta ja eri 

lähestymistavoin tutkia ja etsiä ratkaisuja esim. omaan tunteiden ja käytöksen säätelyyn, stressiin ja 

kuormittaviin asioihin, mahdollisiin neuropsykiatrisiin piirteisiin, sosiaalisten taitojen ja aistitiedon 

käsittelyn ongelmiin jne. Esimerkiksi perheterapiassa EASELin kokemuksellisia työtapoja ja 

psykoedukatiivisia työkaluja käytetään lisäämään perheenjäsenten ymmärrystä ja keinoja parantaa 

vuorovaikutusta ja siten vakauttaa perheen arkea, pyrkiä muuttamaan jäykkiä toimimattomia ja 

turvattomuuden tunnetta aiheuttavia ajatus- ja toimintamalleja, sekä saamaan positiivisia 

kokemuksia muutoksen mahdollisuudesta, jotka vahvistavat perheyhteyttä ja hoitomotivaatiota. 
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Kokemuksellisuus EASELissa tarkoittaa arjen tilanteiden hyödyntämistä ja psykoedukatiivisia 

EASEL -työkaluja, mutta tunnetaitovalmennuksessa voidaan hyödyntää mitä tahansa aktiviteettiä. 

Oleellista on se, miten se ohjataan. Autan esim. ratsastajaa huomaamaan ja ymmärtämään mitä 

hänen ja hevosen välillä tapahtuu, jotta hän osaa itse toimia, sen sijaan että antaisin vain 

toimintaohjeita. EASEL tarjoaa mallin myös eläinavusteiseen kokemukselliseen 

tunnetaitovalmennukseen. Siinä ohjaajan, asiakkaan ja eläintyöparin välinen suhde on keskeinen. 

Ohjelma rakentuu EASELin perusprosessien pohjalta ja niissä eteneminen on jatkuvan seurannan 

kohteena, jotta työskentelyä pystyään tarpeen mukaan muokkaamaan. Eläinavusteinen ohjelma 

rakentuu portaittain etenevistä ohjatuista vuorovaikutustilanteista työhön koulutetun eläintyöparin 

kanssa. Niissä on tavoitteena ”oppia tekemään ystäviä” ja oppia siinä samalla itsestä ja itsestä 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Eläinavausteiset harjoitukset ovat osa niiden EASEL Ohjaajien 

työkalupakkia, jotka ovat suorittaneet lisäksi EASELin Turvallisuustestin oman hevos- ja/tai 

koiratyöparinsa kanssa.  

 

EASEL ei ole vain eläinavusteinen tunnetaitovalmennuksen työmuoto eikä kukaan testinkään 

läpäissyt tee kaikkien asiakkaidensa kanssa ja kokoajan eläinavusteista EASELiä, vaan 

kokemuksellinen osuus määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella. Kokemukselliseen 

oppimiseen voidaan hyödyntää arjen tilanteita ja tehtäviä, seikkailla luonnossa tai omassa päässä, 

kokeilla luovia menetelmiä, opettaa ihan sitä tavallista matematiikkaa tai jotakin taitolajia jne. 

Sanotaan, että suurin seikkailu tapahtuu omassa päässä, ja myös EASELin psykoedukatiiviset 

työkalut ovat kokemuksellisia.  

 

EASEL HorseTraining - pedagogiikka on rakentunut omassa työssämme hevosten kanssa 

yhdistämään EASEL ja klassinen ratsukoulutus ja ratsastuksen opetus. Sen pohjana on eettinen 

hevosmiestaito, jota ilman myöskään EASEL- tunnetaitovalmennus tai terapia hevostyöparin kanssa 

ei toimi. Lähtökohtana on ensin ihmisen ja hevosen välisen yhteisen kielen ja molemminpuoliseen 

kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen perustuvan suhteen rakentaminen. Vain siten 

voidaan ansaita hevosen vapaaehtoinen tottelevaisuus ja edetä teknisen ratsastuksen opettelemiseen 

ilman hevosen alistamista. Hevosen esineellistäminen ja alistaminen eivät yleensä tarjoa 

ratsastajalle niitä tunnekokemuksia, joita hän on alun perin lähtenyt hakemaan hevosharrastuksesta, 

ja onnettomuusriskitkin kasvavat. Vastuu asiakkaan ja hevosen tunnekokemuksista ja 

turvallisuudesta on EASELissä aina ohjaajalla. Ratsastuksen ohjauksessa EASELin arvot näkyvät 

mm tavassa hoitaa ja käsitellä hevosia. Tavoite on rakentaa minä-sinä suhteita minä-se suhteiden 

sijaan. Arvot näkyvät tavassa huolehtia riittävästä turvallisuudentunteesta ja suhteen laatuun sekä 

taitoihin nähden sopivasta haasteesta, jotta sekä hevosen että ratsastajan oppiminen on 

maksimaalista ja vaaratilanteiden ja onnettomuuksien todennäköisyys pienin. Pelko ymmärretään 

terveeksi itsesuojeluvaistoksi ja oppimisen esteeksi, ja siksi sen heräämiseen reagoidaan. 

Ratsastuksen laadukas oppiminen, hyvä olo yhdessä hevosen kanssa, ilo ja maksimaalinen 

suorituskyky eivät toteudu, jos toista osapuolta, valmentajaa tai liian vaikeaa tehtävää on tarve 

pelätä. EASEL Ohjaajan eläintyöpari voi hyvin olla myös erinomainen kilpakumppani, koska vahva 

yhteistyö- ja luottamussuhde kantavat uusissa ja jännittävissä tilanteissa.  

 

Vuoden pituisen EASEL Ohjaaja -  koulutuksen yhteydessä osallistujilta on usean vuoden aikana 

kerätty Jyväskylä yliopiston psykologian laitoksen professori Kaisa Aunolan ohjauksessa 

kvantitatiivinen vaikuttavuustutkimusaineisto. Tulokset ovat analyysi- ja julkaisuvaiheessa. Jo 

analysoitujen tulosten mukaan EASEL Ohjaaja – koulutusprosessi, jossa osallistujat 

menetelmäopiskelun osana kokevat EASELin asiakkaan ominaisuudessa ja yhdistävät 

kokemuksiaan ja teoriaa ohjaustaitojensa kehittämiseksi, vahvistaa mm. osallistujien omaa tietoisen 

läsnäolon taitoa (MAAS) sekä omia tunnetaitoja (SREI) tilastollisesti merkittävästi ja yli SREI – 

mittarin kehitystyössä saadun psykoterapeuttien keskiarvon (Schutte ym. 1998). Tämä on tärkeää, 

koska omien ja toisten tunteiden säätelyä, toisten viestien kuulemista niin kuin toinen itse tarkoittaa, 
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omien ajatusten pohdintaa, impulsiivisuuden hallintaa jne. opitaan hyvin sellaisten ihmisten ja 

eläintyöparien lähellä, joilla itsellään on hyvät tunnetaidot ja turvallinen olo. Säikkyvän hevosen, 

hermostuneen ohjaajan tai omiaan ympäriinsä koheltavan koiran lähellä ei ole hyvä olla.  

 

EASEL Ohjaajat hyödyntävät työmuotoa omassa perustyössään. Ensimmäisen vuoden EASEL 

Ohjaaja – koulutus on täydennettävissä toisella vuodella kilpailutuskelpoisuuden antavaksi 

työnohjaaja-koulutukseksi, jonka suorittaneet voivat myös hakea STOry:n jäsenyyttä. EASEL 

Coachit hyödyntävät EASELiä lisäämään ihmisten ja työyhteisöjen tervettä 

vuorovaikutuskulttuuria, työhyvinvointia ja työn laatua. EASEL Trainerit ovat hyödyntäneet 

EASELiä omassa perustyössään, työnohjaajana ja lisäksi toimineet yhden EASEL Ohjaaja – 

koulutusvuoden apukouluttajana. He voivat kouluttaa EASEL – työmuotoa toisille ammattilaisille. 

 

 

2.1.1 EASELin teoreettinen viitekehys 

EASELin teoreettinen viitekehys on integratiivinen ja keskeiset prosessit, elementit ja ohjaustyön 

periaatteet pystytään perustelemaan sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden tutkimustuloksilla, sekä 

aikuisten (McEnruem 2010) ja lasten (casel.org) sosioemotionaalisen oppimisen 

valmennusohjelmien vaikuttavuustutkimuksilla ja näyttöön perustuvien ohjaus-, opetus- ja 

terapiasuuntausten keskeisillä elementeillä. EASEL myös kehittyy koko ajan ja sitä peilataan sekä 

käytännön kokemuksiin että uusiin tutkimustuloksiin. Useisiin EASELin lähes kaksikymmentä 

vuotta vanhoihin psykoedukatiivisiin työkaluihin on viime vuosina tullut lisää tutkimuksellista 

perustelua.  

 

EASELin viitekehyksen pohja rakentuu sosiaalikonstruktivistisesta oppimiskäsityksestä ja 

modernista SDT-motivaatioteoriasta (Ryan & Deci 2000), sosioemotionaalisesta oppimisesta - SEL 

(www.casel.org), sekä sosiaalisesta neurotieteestä lähitieteineen (Mari on alun perin terveyden 

biokemisti). 

 

Ohjauksen arvopohja on sosiodynaamisessa ohjauksessa (V. Peavy Sosiodynaaminen ohjaus 2009) 

ja dialogisuudessa (esim. Haarakangas,Voimistava läsnäolo 2011): tasa-arvoisessa, keskinäiseen 

kunnioitukseen perustuvassa yhteistyössä huolimatta esim. toisen osapuolen suuremmasta 

asiaosaamisesta tai valta-asemasta. Sosiodynaamisen ohjauksen ”isän”, edesmenneen professori 

Peavyn sanoin asiakaslähtöisyydessä ”on mentävä sinne missä asiakas on ja aloitettava sieltä”. 

Ohjattavan (oli se sitten eläin tai ihminen) sen hetkiset tarpeet ja toiveet määräävät enemmän mitä 

sillä kerralla voidaan tutkia ja harjoitella kuin ohjaajan etukäteen tekemä suunnitelma tai oma halu. 

EASELissa ohjaajan erityisosaamista on hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen ja tunnetaitojen 

vahvistumisen tukeminen osana varsinaista työskentelyä (leikkihetki, matematiikan tunti, 

työnohjaus, terapiatapaaminen, ratsukon/koirakon valmennustunti tms). EASEL – koulutuksen 

käynyt opettaja opettaa siis samaa asiaa kuin muutkin, mutta se, miten hän ohjaa oppimisprosessia 

ja säätelee oppimistilanteen tunneilmapiiriä tunnetaitojen vahvistumisen näkökulmasta, on 

EASELia.  

 

Työtavat ja siinä painottuvat viitekehyksen elementit sovelletaan eri kohderyhmille kontekstin, 

ohjaajan oman koulutustaustan sekä asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Tunnetaitovalmennuksessa yhdistetään ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja systeemistä ajattelua, 

sekä elämys- ja Montessori – pedagogiikkaa. Terapeuttisessa ja hoidollispedagogisessa 

työskentelyssä holistisuus ja integratiivisuus korostuu, kun terapeutit liittävät oman viitekehyksensä 

mukaiseen työskentelyyn tarpeen mukaan keskeisiä näkökulmia ja elementtejä sellaisista näyttöön 

perustuvista menetelmistä kuten kiintymyskeskeinen DDP, tunnekeskeinen terapia, HOT ja DKT, 

systeeminen perheterapia ja ratkaisukeskeisyys.  
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2.1.2 EASELin perusprosessit 

Hyvinvoinnin jana kuvaa sitä, miten terveys ei vielä tarkoita hyvinvointia. Itsensä toteuttaminen 

nähdään EASELissä elämänä, jossa ihminen (tai eläin) voi niin hyvin ja elää niin hyvää elämää, että 

ei päädy jatkuvasti alisuoriutumaan millään elämänsä osa-alueella. Laajasti tutkitun SDT-

motivaatioteorian mukaan yksilö motivoituu ympäristössä, jossa hän kokee riittävää johonkin 

kuulumisen, kompetenssin ja autonomian tunnetta. EASELin yksi väittämistä on, että älykkäät 

sosiaaliset laumaeläimet motivoituvat ja itseohjautuvat samalla tavalla. Johonkin kuulumisen tunne 

liittyy hevosilla ja koirillakin turvallisuudentunteeseen, autonomia liittymiseen laumaan yksilönä ja 

mahdollisuuteen vaikuttaa ympäristöönsä, ja kompetenssi pystyvyyden tunteeseen ja esim. 

mielihyvän kokemiseen osaamisesta ja onnistumisesta. Ne ovat helposti nähtävissä. Yksi Marin 

oppilaista yläkoulussa pyysi aikoinaan lisäämään hyvinvoinnin janaan henkisen tasapainon sillä 

perusteella, että hän koki voivansa olla terve muttei silti pysty oppimaan, koska omat tunteet ja 

stressi tuntuvat vaikealta hallita. Viisaasta lisäyksestä saamme kiittää Tomia.  

 
 

Tunnetaitojen kehittymisen prosessi 

EASELin tunnetaitovalmennuksen yleisiä tavoitteita on tarjota ohjattavalle tilaisuuksia ja ohjausta 

vahvistaa omaa itsetuntemustaan, itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, 

ihmissuhdetaitoja, sekä vastuullista päätöksentekoa  (casel.org) Me lisäämme siihen vielä 

stressitutkija R.Lazaruksen ja Montessori- ja elämyspedagiikkojen hengessä pyrkimyksen tarjota 

asiakkaalle tilaisuuksia kokea esteettisten, vaikuttavien kokemusten synnyttämää onnen tunnetta 

itsen ja toisten kokemiseksi merkityksellisenä ja reittinä kiitollisuuteen ja myötätuntoon. 

 

© EASEL® 1

Sairaus

Terveys = oireettomuus, alisuoriutuminen

Tasapaino, tunnetaidot

Oppiminen, tutkiminen

Itsensä toteuttaminen =
ei alisuoriudu elämänsä eri alueilla

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin tukemisen EASEL - prosessi
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Itsetuntemukseen luetaan kyky tunnistaa omat tunteensa ja että saa jäljitettyä mistä aiemmista 

kokemuksista, asenteista, uskomuksista, tarpeista, toiveista jne. jotkut vahvat tunteet itsellä eri 

tilanteessa nousevat. Siihen kuuluu myös terve itseluottamus sekä ilon ja tyytyväisyyden tunne kun 

pyrkii toteuttamaan itseään ja esim. taitojaan. Hyvän itsetuntemuksen omaava osaa realistisesti 

arvioida mihin pystyy, minkä osaa ja mitä ei vielä osaa. Hevosista ja koirista emme voi tietää 

paljonko ne oikeasti muistavat ja pohtivat tuntemuksiaan, mutta ”kognitiivinen” EASEL - hevonen 

ja koira pysähtyy kyllä sellaisten tehtävien äärelle ja pyytää luotettavaksi kokemaltaan ihmiseltä 

apua, josta se ei arvioi suoriutuvansa ilman tai joka jännittää aiempien kokemusten vuoksi. Ne myös 

haluavat harjoitella uusia asioita, kun kokevat olevansa turvallisessa ympäristössä ja haaste on 

sopivan vaativa.  

 

Eläintyöparin ”koulutus” tarkoittaa EASELissä mm. sitä, että vaalitaan eläimen sisäsyntyistä intoa 

ottaa ympäristöä haltuunsa ja ratkaista tilanteita. Samalla tavalla kuin pieni lapsi, varsa tutkii 

ympäristöään ja koiranpentu kiipeää sinnikkäästi kiven päälle niin monta kertaa, että on 

silminnähden tyytyväinen omaan suoritukseensa. Savikossa näemme jokaisen vierailevan hevosen 

kohdalla, miten ne menevät maneesissa itsekseen uudestaan kokeilemaan lähestyä jotakin 

jännittävää, jota ovat jo tutkineet ihmisen kanssa. Savikossa käytämme usein jaloilla seisovaa vähän 

läpinäkyvää verhoa, jonka läpi hevoset mahtuvat kulkemaan. Se on kaikille aina vähän uusi ja antaa 

hyvän mahdollisuuden vahvistaa suhdetta kun hevonen pyytää ihmiseltä apua sen lähestymiseen ja 

lopulta käy huilitauolla omatoimisesti harjoittelemassa lisää, kunnes menee ylpeänä itse sen ali. 

Savikossa Mooni – poni on oppinut saavansa uudet vieraat katsomossa huomaamaan itsensä ja 

kohahtamaan ihastelusta, kun se laukkaa itsekseen verhojen läpi. Taputuksista se kasvaa 20 cm 

Korkeutta. 

 

Itsehallintaa on kyky käsitellä ja hallita tunnetilojaan niin, että ne vaikeuttamisen sijaan auttavat 

suoriutumaan kulloisistakin tehtävistä ja haasteista. Hyvän itsesäätelykyvyn omaava ihminen, ja 

kokenut eläintyöparikin, pystyy säätelemään käyttäytymistään kohtuullisissa 

tunnekuormituksissakin. Hän pystyy työskentelemään kohti tavoitteita ilman välitöntä tyydytystä ja 

kestää kehitystasonsa ja sen hetkisten valmiuksiensa mukaisesti kohtuullisia epäonnistumisia ja 

vaikeuksia menettämättä itseluottamustaan. Myös eläintyöparit oppivat olemaan rakentavasti ja 

asiallisesti eri mieltä, ilmaisemaan väsymisensä ja huoltaan ajoissa, asettamaan rajoja esim. sille 

mistä asiakas saa silittää jne. EASELissä eläintyöparit ovat pääsääntöisesti aina työskentelyssä 

vapaana, jotta ne voivat halutessaan siirtyä kauemmaksi säädelläkseen tunnekuormitustaan. 

EASELin SOSIOEMOTIONAALISTEN TAITOJEN 

VAHVISTUMISEN PROSESSI

SYKÄHDYTTÄVIEN KOKEMUSTEN SYNNYTTÄMÄ ILON TUNNE REITTINÄ ITSEN 
KOKEMISEEN ARVOKKAANA SEKÄ KIITOLLISUUTEEN JA MYÖTÄTUNTOON 
(LAZARUS & LAZARUS 1996)

ITSETUNTEMUS

ITSEHALLINTA JA TUNTEIDEN SÄÄTELY

SOSIAALINEN TILANNETAJU JA EMPATIA

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

VASTUULLINEN PÄÄTÖKSENTEKO

VAHVAT TUNNETAIDOT
(WWW.CASEL.ORG)

©  EASEL®
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Ratsastuksessakin onnettomuudet tapahtuvat yleensä silloin, kun hevosen viestejä ei kuulla ajoissa 

eikä se pääse tilanteesta pois ”räjähtämättä”. 

 

Sosiaalista tilannetajua on tunnistaa muiden tunnetiloja ja aikomuksia,  mikä tunnelma ja ilmapiiri 

jossakin porukassa on, mikä tunne ja aikomus on piilotettu ehkä ristiriitaistenkin sanojen ja 

käyttäytymisen taakse jne.. Tai niin kuin EASELissä sanotaan, ”kuulla toisten viestit niin kuin he ne 

tarkoittavat”. Empatiakyvyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa omassa kehossaan toiselta tarttunut 

tunnetila hänen tunteekseen (esim. tuota toista pelottaa) ja kyetä asettumaan toisen asemaansa. 

Sosiaalinen tilannetaju on välttämätöntä, jotta vuorovaikutus voi sujua ja toinen tuntee tulevansa 

kuulluksi. Kuulluksi tulemisen tunteen puute puolestaan herättää itsesuojeluvaiston niin ihmisissä 

kuin hevosissa ja koirissakin.  

 

Hyvät vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä vaikuttaa siihen, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu ja 

miten suhteen rakentaminen onnistuu. Ihmissuhdetaitoihin liittyy kyky käsitellä omia ja toisten 

tunteita ihmissuhteissaan. Ihmissuhdetaitojen ajatellaan olevan riittävät silloin kun ne auttavat 

rakentamaan ja ylläpitämään terveitä ja palkitsevia ihmissuhteita, jotka perustuvat yhteistyöhön, 

voimaan vastustaa negatiivista ryhmäpainetta, kykyyn sovitella ristiriitatilanteissa ja haluun hakea 

tarvittaessa apua. Ihmissuhdetaidot määrittävät pitkälle yksilön elämän suunnan ja laadun. Samoja 

taitoja, yksinkertaistettuna ja puhtaimmillaan kun sanat jätetään pois, tarvitaan suhteen 

rakentamiseen hevosten ja koirien kanssa.  Siksi tunnetaitojen harjoittelu niiden kanssa on niin 

vaikuttavaa.  

 

Vastuullinen päätöksenteko on niiden tekemistä kaikkien asiaankuuluvien seikkojen sekä 

todennäköisten lopputulosten arvioinnin perusteella. Oleellista siinä on myös valmius kunnioittaen 

muita ja kantaa vastuu tekemistään valinnoista. Oleellista on osata tunnistaa milloin omat aiemmat 

kokemukset häiritsevät objektiivisuutta ja kykenee vaikuttamaan ajatteluunsa. Eli vastuullinen 

päätöksenteko edellyttää kaikkia aiempia tunnetaitojen osa-alueita. ( www.casel.org)   

 

Eläinavusteinen EASEL tarjoaa mahdollisuuksia asiakkaalle harjoittaa vuorovaikutustaitojaan ensin 

ohjaajan ja eläintyöparien kanssa, ja siirtää siitä saamiaan ideoita muuhun elämäänsä. Hevoset ja 

koirat ovat ihmisen kanssa biologialtaan ja sosioemotionaaliselta käyttäytymiseltään perusasioissa 

niin samankaltaisia, että ne houkuttelevat vuorovaikutukseen, mutta tuntuvat monesti sosiaalisesti 

”vaarattomammilta” bbn kuin toiset ihmiset.  

 

EASEL – eläimet kehittävät työssä tarvittavat sosiaaliset ja tunteidensäätelytaitonsa kasvamalla, 

kuten lapsetkin, sellaisten ihmisten kanssa, joilla on itsellään riittävän vahvat tunnetaidot, 

sosiaalinen herkkyys sekä eettisen koira-/hevosmiestaidon osaaminen – keskeisimpänä qewnittyä, 

stressaantuu, pelkää, ahdistuu, on väsynyt, kipeä, kaipaa kaveriaan jne.. Varsinainen EASEL - 

koulutus tapahtuu niiden rakentaessa suhdetta oman ihmistyöparinsa kanssa, ja myöhemmin 

osaavien ulkopuolisten ihmisten kanssa. Savikossa olemme siinä onnellisessa asemassa, että meillä 

on säännöllisesti uusia EASEL Ohjaaja – ja – työnohjaajakoulutuksia, joiden kurssilaiset ovat 

eläintyöpareillemme erinomaisia harjotuskumppaneita ennen esim. terapia-asiakkaita. Samalla 

kurssilaiset saavat seurata myös kesken koulutusprosessinsa olevien koirien ja hevosten 

kehittymistä. 

 

 

Minä-Sinä - suhde ja EASELin Suhteen Rakentamisen Prosessi 

EASELin Suhteen Rakentamisen Prosessi on yksi perusprosesseista, joita seurataan kaikessa 

EASEL – työssä. Sen jokainen porras on perusteltavissa tutkimuksellisesti.  

 

http://www.casel.org/
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Lieväkin torjutuksi tulemisen tunne näkyy tutkimuksissa aivoissa samalla alueella kuin fyysinen 

kipu (Goleman, 2006). Pelkästään epäkunnioittavan puheen negatiivinen vaikutus koehenkilöiden 

kognitiiviseen kapasiteettiin, luovaan ongelmanratkaisukykyyn ja spontaaniin avuliaisuuteen on 

useita kymmeniä prosentteja (Porath and Erez 2007). Googlen Project Aristotle - tutkimuksessa 

ainoiksi huipputiimejä yhdistäviksi tekijöiksi löytyi psykologinen turvallisuudentunne, joka syntyy 

yhteisestä kielestä ja hyvästä vuorovaikutuskulttuurista, merkityksellisyyden kokemuksesta sekä 

vastuullisuudesta tiimissä. Kaikissa ensitapaamisissa ihmiset ja eläimet arvioivat onko toinen 

vaaraksi. Kun molemmat suhtautuvat toisiinsa hyväntahtoisesti ja kunnioittavat toistensa rajoja, 

tutustumista voidaan jatkaa. Yhteisen kielen ja käytöksen koodiston syntyminen vahvistaa tunnetta, 

että tuo toinen ei ole vaaraksi. Ihmisten kesken ei yleensä tarvitse miettiä fyysistä turvallisuutta, 

mutta hevoset ja koirat arvioivat sitäkin ja ihmiset vieraan eläimen kohdatessaan.    

 

Stressi häiritsee oppimista. Turvallisissa, keskinäiseen toistensa rajojen kunnioitukseen, 

hyväntahtoisuuteen ja välittämiseen perustuvissa  suhteissa kehossa virtaa oksitosiinia, joka on 

tehokkain suoja stressihormoni kortisolin nousua vastaan. Se myös muuttaa pelon rohkeudeksi 

auttaa toisia!  Jokainen myös tietää, että läheisen rutistus, hymy ja rohkaiseva nyökkäys auttaa 

sinnikkäästi yrittämään, lähestymään vähän pelottaviakin tehtäviä,  ja oppimaan vaikeitakin asioita. 

Koirat ja hevoset reagoivat samalla tavalla yhteisölliseen ja oman ihmisen antamaan turvaan ja 

tukeen. EASELissa kuvataan hyvää, haasteiden kohtaamiselle riittävän turvalliselta tuntuvaa 

ilmapiiriä Rivendellina. Rivendell on Taru Sormusten Herrasta – trilogiassa se haltijalaakso, jossa 

ihmiset ja hobbitit voivat kerätä voimia jaksaakseen taas taistella ihmisten maailmassa hyvän 

puolella.  

 

EASEL Ohjaajat ovat Rivendellin rakentamisen osaajia, koska oppiminen on ”aivoteknisesti” 

mahdollista vain, kun aivojen itsesuojeluvaistokeskus (amygdala) ei hermostu (Cozolino 2013). 

Stressin vaikutusta oppimiseen kuvaa EASELin psykoedukatiivinen työkalu Toleranssiympyrä. 

 

© EASEL®

KESKINÄINEN  KUNNIOITUS JA HYVÄNTAHTOISUUS

YHTEINEN KIELI JA PELISÄÄNNÖT, TAVOITTEET

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUDENTUNNE

VÄLITTÄMINEN, HOIVA, YHDESSÄ ON HYVÄ OLLA

YHDESSÄ TUTKIMINEN, OPPIMINEN

HEITTÄYTYMINEN, HUUMORI, LUOVUUS, LEIKKISYYS

HYVÄ YHTEISTYÖSUHDE, ANSAITTU JOHTAJUUS, 
ITSEOHJAUTUVAT TIIMIT, VAIKUTTAVUUS

EASELin Suhteen Rakentamisen Prosessi
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Mukavuusalueella on kiva olla, mutta siellä ei juuri opita uutta. Oppiminen tapahtuu keltaisella 

”siedettävällä epämukavuusalueella”. EASELissa edetään vain sellaista vauhtia, joka mahdollistaa 

asiakkaan, eläintyöparien ja ohjaajan itsensä pysymisen oppimisalueella. Keskeinen osa 

itsetuntemuksen ja itsehallinnan vahvistamista on oppia tunnistamaan millä alueella kulloinkin on ja 

mistä huomaa alkavansa olla ”punaisella”, sekä miten sieltä pääsee peruuttamaan pois.  Kun aivojen 

hälytyskeskus hermostuu riittävästi, oppimisesta, luovuudesta, ohjeiden ja toisten viestien 

kuulemisesta oikein, harkinnasta ja itsesäätelystä vastaava etuotsalohkon toiminta häiriintyy. Sen 

välttämiseksi suhteen rakentamisen prosessin alemmat portaat, ja niiden rakentama Rivendell, on 

oppimisen ja tutkimisen kannalta ”aivoteknisesti välttämätöntä”.  

 

Samainen Toleranssiympyrä toimii havainnollistavana työkaluna myös vahvistettaessa sosiaalista 

tilannetajua, empatiaa ja ihmissuhdetaitoja sekä esim. ratsastajan herkkyyttä tunnistaa hevosen 

alkava jännittyminen. Eläinten ja ihmisten kanssa työskenneltäessä ohjaajan on oltava herkkä 

tunnistamaan myös toisten ensimmäisiä pakoreaktion merkkejä (jännittymistä, hidastelua, välttelyä, 

tehtävän vaihtamista yms.)  

 

Vapaa leikki ja huumori ovat todellisuudessa kamalan vaikeita huveja. Niissä suhteen on jo oltava 

vahva ja kestettävä hetkittäisiä totaalisia punaisen langan kadottamisia. Väärinymmärryksiä ja 

tahattomia yhteyden katkeamisia sattuu luonnostaan. Luovuus ja heittäytyminen uusiin 

kokemuksiin onnistuu vain, kun ympäristö on riittävän turvallisen tuntuinen ja haaste on edes 

mahdollisuuksien rajoissa. Paras tapa oppia sanatonta viestintää on kuitenkin leikki. Kaikki 

eläinlapset oppivat sosiaalisen koodiston leikissä (Bekoff). Ilo kuuluu hyvään oppimiseen ja on 

merkki keltaisella pysymisestä. Punaisella ei ole kenelläkään hauskaa. Ihminen ei suuresti eroa 

muista sosiaalisista nisäkäslajeista, kun tutkitaan eri lajien tapoja leikkiä. Reilun pelin sanattomat 

säännöt ja koodisto, empatia, luottamus, yhteistyö ja oikeudenmukaisuus opitaan sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa leikin kautta (Bekoff).  Leikki opettaa tulemaan toimeen toisten 

kanssa, oli sitten ihminen, koira tai hevonen. Ilo on yksi universaaleista perustunteista. Tunneilmeet 

on kartoitettu useilta eläinlajeilta ihmisten lisäksi, mm. hevosilta ja koirilta, ja rotanpoikasetkin 

kikattavat vatsan kutituksista (Panksepp). 
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Reiluus ja avuliaisuus näyttävät olevan oletusarvo ainakin kolmevuotiailla lapsilla ja koirilla, sillä 

molemmat välttelivät tutkimuksissa ihmisiä, joiden olivat nähneet olevan yhteistyöhaluttomia ja 

haluttomia auttamaan itselleen tärkeää aikuista (Vaish ym. 2010, Takaoka ym. 2015). Tavoitteena 

EASELissä on rakentaa maailmaan mahdollisimman paljon sellaisia suhteita ja niiden 

elämyksellisiä kokemuksia, joissa kaikki portaat ovat vahvoja. Niiden päälle rakentuu hyvä 

yhteistyösuhde, vaativan vuorovaikutustyön laatu ja vaikuttavuus, yhteisöllinen ja 

tilannesidonnainen ansaittu johtajuus, sekä hyvin yhdessä toimivat tiimit töissä, kodeissa, 

pelikentillä ja ratsastusmaneeseissa.       

 

Ohjaajan ja eläintyöparin suhde on EASELin eläinavusteisissa aktiviteeteissa keskeinen. Ohjaajan 

ja eläintyöparin Minä-Sinä – suhde ja eläintyöparin rooli subjektina (eikä tekemisen kohteena Minä-

Se) helpottaa yhteistyösuhteen syntymistä myös ohjaajan ja asiakkaan välillä (Carlsson 2015, 

Wesley ym. 2009; Schneider ym. 2006). Tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa turvallisen 

tunneilmapiirin, Rivendellin,  luominen. Suhde myös mallintaa asiakkaalle, miltä näyttää ja tuntuu 

suhde, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, välittämiseen ja luottamukseen. Sellaista asiakas 

alkaa sitten rakentamaan itse sekä ohjaajan, eläintyöparien ja mahdollisten muiden ryhmäläisten 

kanssa. Asiakkaan ja eläintyöparin välinen työskentely seuraa EASELin Suhteen Rakentamisen 

Prosessia, aivan kuten ihmistenkin kanssa.  Prosessin edetessä opitaan itsestä, vuorovaikutuksen 

lainalaisuuksista ja itsestä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  

 

Koska eläintyöparit ovat ryhmän täysivaltaisia jäseniä, EASELin eläinavusteinen työskentely voi 

mallintaa vain sellaista asennetta ja eläinten kohtelua, joka on hyvää ja rakentavaa myös toisten 

ihmisten kanssa. EASELissa ei esim. koskaan sanota, että ”käytetään terapiassa” hevosia tai koiria 

eikä mennä treenaamaan hevosta tai koiraa vaan harjoittelemaan yhdessä.   

 

 

2.1.3 Ohjauksen perusprosessi 

Yksi EASEL – ohjauksen keskeisiä ajatuksia on hyödyllisten keskustelujen prosessin miettiminen 

aina ohjatessa asiakkaita. EASELin viitekehyksen eri taustateoriat elävät perusprosessissa.  

 



12 

 

 
 

Sama prosessi toimii EASEL – tunnetaitovalmennustunnillani hevosten ja koirien kanssa sekä 

ratsastustunnillakin. Se auttaa huolehtimaan siitä, että ei juututa tarinaan / ilmiöön, vaan mietitään 

pidemmälle asenteita, uskomuksia, toiveita, odotuksia, pelkoja jne. jotka vaikuttavat omaan 

suhtautumiseen ja ajatteluun, ja ne taas siihen, mitä tunteita joku tilanne itsessä herättää. Tavoite on, 

että opitaan ymmärtämään itseä ja toisia/eläintä paremmin, ja löydetään ideoita kokeiltavaksi.  

 

Tunteet ovat kokijalle aina totta ja järkeenkäypä seuraus ajatuskaavoista, asenteista, uskomuksista, 

toiveista jne.  Ne vaikuttavat siihen miltä joku tilanne, hevosen/koiran reaktio tai pulma meistä 

näyttää. Jos halutaan muuttaa tunnereaktiota, kannattaa laajentaa näkökulmia, saada vanhoja 

uskomuksia haastavia kokemuksia ja työstää ajattelua. Jos vaikka ratsastajaa pelottaa esteen 

hyppääminen, se on looginen seuraus hänen kokemuksistaan ja niistä syntyneestä ajattelusta. Kun 

saamme selville mitä ne ajatukset pelkäämisen takana ovat, voidaan miettiä niitä ”järjellä” (joka ei 

yksin riitä) ja rakentaa korjaavia kokemuksia. Psykoedukaatio antaa lisää rakennuspalikoita uusien 

näkökulmien löytämiseen ja tunnereaktioiden ymmärtämiseen.   

 

Kokemuksellinen aktiviteetti (hyvin valittu ratsastusharjoitus tai myös siis esim. DDP-terapian 

kiintymyssuhdetta korjaava työskentelyhetki) auttaa tukemaan kaikkia edellisiä vaiheita ja 

löytämään jotakin uutta näkökulmaa. Daniel Goleman kuvaa kirjassaan Sosiaalinen äly (2007) 

tutkimuksiin viitaten sanattoman viestinnän (kehonkieli, intuitio, tunneviestintä, intentio) reittiä 

alatieksi, tietoisen ajattelun ja puheen reittiä ylätieksi. Kun ylätie on vauhdissa, alatie on hiljaa. Kun 

halutaan tavoittaa puheen alla oleva, kokemukselliset hiljaiset hetket ovat välttämättömiä. Hevosten 

ja koirien avulla tapahtuvassa tunnetaitovalmennuksessa itse harjoitteet ja toimintatuokiot eläimen 

kanssa ovat kokonaisvaltaisia ja yleensä pitkälti sanattomia. Puhua toki saa. Tavoitteena on 

kuitenkin vahvistaa kokonaisvaltaista kommunikaatiotaitoa, sillä sanat ja kehonkieli voivat 

valehdella tai ainakin johtaa harhaan (esim. laumanvartijakoirilta on jalostettu pois 

varoitussignaaleja).  Ihmisen ja eläinten sanattoman kommunikaation dokumentoituja 

tapauskertomuksia on esitellyt mm. Rupert Sheldrake kirjassaan The sense of being stared at 

(2003). Suomeksi häneltä on julkaistu kirja Mistä koirasi tietää, että olet tulossa kotiin. 

 

EASEL - ohjauksen perusprosessi

Tarinataso, ilmiön tai tapahtuman
kuvailu, kirkastuskeskustelu mistä nyt
halutaan puhua, mitä tutkitaan tai mihin 
pulmaan pitäisi löytää ratkaisu. Tavoitteet. 

Tunnetaso, ilmiön tai tapahtuman
nosta= amien tunteiden sanoi= aminen, 
tunteiden sisältämän informaa@on
hakeminen  

Reflektointi, perustehtävä, konteksti, pelisäännöt,
osaaminen, rajat mihin voi vaikuttaa ja mihin ei,
arvot, asenteet, uskomukset, tarpeet, toiveet, huolet,
pelot, odotukset jne.

Historia, oman ja työyhteisön kokemushistoriassa
vieraillaan vain niiltä osin ja vain sen verran, kun se on 
oleellista  nykyhetken ymmärtämiseksi. 

Suunnittelu, askelmerkkien 
suunnittelu kohti tavoitteita

Psykoedukaatiota, validointi, tiedon 
syventäminen ja yhteisen kielen rakentaminen

Reflektointi, yhteisen ymmärryksen tarkistus
ja tavoitteiden kirkastus. 

Arviointi; mitä on opittu,
mitä viet mukanasi arkeen,
mikä näkyy siellä jo,
mistä huomaat meneväsi oikeaan 
suuntaan, Mitä seuraavaksi?

Toteutus

©  EASEL®

Kokemuksellinen harjoitus
Psykoedukatiivinen työkalu, rakennettu aktiviteetti, 
arjen tilanteen  reflektointi tai esim.ryhmätyö
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Hevoset kommunikoivat kaikilla sanattoman viestinnän tavoilla, mutta niillä selkeä kehonkieli tulee 

mukaan vasta kun hevonen ”korottaa ääntään”. Ja voi johtaa ihan harhaan. Savikon laumassa oli 

vuosia vakavasta pahoinpitelystä pelastettu suomenhevostamma, jolla oli kuntouduttuaan tapana 

peruuttaa ihmisten syliin siliteltäväksi. Jos asiakas katsoi korvien asentoa tai em. päättäväistä 

liikkeitä kaikkien hevosmiesten oppien mukaan, hänen olisi pitänyt juosta karkuun. Käytännössä 

yksikään asiakkaistamme ei koskaan niin toiminut, vaan tunnisti hevosen hyväntahtoisen 

aikomuksen ja tunneviestinnän oikein. Suurin osa asiakkaista ei kysyttäessä edes ollut huomannut, 

että tullessaan luokse Ruusalla oli yleensä aina korvat nk. luimussa eli taakse niskaa vasten 

kääntyneenä, jota perinteisesti on pidetty vihaisen hevosen merkkinä. Hevosen vilpitön aikomus 

välittyi, negatiiviseen aikomukseen viitanneesta kehonkielestä huolimatta.  

 

Kokemuksellinen harjoitus puretaan EASELissä kysymyksillä : 

1. Mitä tapahtui 

2. Miltä tuntui 

3. Mitä opit 

4. Mitä viet mukanasi arkeesi (tai minun asiakkaillani esim. seuraavalle ratsastustunnille) 

 

Asiakkaan aiemmassa kokemushistoriassa vieraillaan EASELissa vain sen verran kuin on kontekstiin 

sopivaa ja asiakkaalle tarpeen nykyhetken reaktioidensa ymmärtämiseksi. EASELissa ohjaajat 

oppivat myös ohjaamaan niin, että heidän ei tarvitse edes tietää asiakkaan historiaa, riittää kun asiakas 

itse keksii mistä jokin ehkä tulee. Asiakas kertoo vain sen verran kuin katsoo, että ohjaajan on hyvä 

tietää voidakseen olla hyödyksi. Ja ohjaajana ohjaan asiakkaita pitämään rajojaan ja olemaan 

kertomatta sellaista, joka ei minulle roolissani kuulu eikä ole tarpeellista. Kun ymmärrys on 

syventynyt, voidaan ratkaisukeskeisesti lähteä suunnittelemaan seuraavia askelia!  

 

 

2.1.4 Psykoedukaatiota   

EASELissä psykoedukaatiota, ohjaajan tietämän tiedon ja työkalujen jakamista myös asiakkaan 

käyttöön, pidetään eettisesti oikeampana tapana toimia kuin tiedon pimittämistä ja sen odottamaan 

jäämistä, että asiakas itse keksii kaikki asiat. Psykoedukaatiota kuvataan usein lego-palikoiden 

kautta: jos asiakkaalla on vain keltaisia ja vihreitä palikoita, hän ei voi rakentaa taloonsa punaista 

kattoa. Ohjaajan velvollisuus on jakaa omassa tiedossaan olevat punaiset palikat asiakkaan 

valittavaksi. Asiakas kuitenkin jatkossakin edelleen päättää millaisen talon hän palikoillaan 

rakentaa. NLP:ssä samaa asiaa kuvataan karttametaforan kautta. Ihminen näkee mahdolliseksi ne 

vain vaihtoehdot, jotka hänen kulloinkin kartassaan ovat. Psykoedukaatio EASELissä tarkoittaa 

sellaisen tutkimustiedon ja tunnetyökalujen jakamista, joiden avulla ohjattava voi laajentaa oman 

karttansa mahdollisuuksia.  

 

Sosiaalisen neurotieteen, biologian yms. löydosten siltaaminen keskusteluissa arjen ilmiöihin on 

EASELille tyypillistä psykoedukaatiota: 

 

Aivot ovat kehittyneet miljoonia vuosia pitämään meitä turvassa ja yhteydessä toisiin muuttuvassa 

luontoympäristössä. Toisen ihmisen tunneilmeen matkiminen on automaattista, mutta se voi olla 

myös tietoista vuorovaikutusta, esim. lämmin hymy. Kun toinen ei vastaakaan siihen matkimalla, 

aivoissa reagoivat ne alueet, jotka liittyvät odotuksen pettymiseen. Lieväkin torjutuksi tulemisen 

tunne näkyy aivoissa samalla alueella kuin fyysinen kipu. Aivomme skannaavat automaattisesti 

ympärillä olevien tunteita ja aikomuksia, joidenkin tutkijoiden mukaan jopa kymmenen kertaa 

nopeammin kuin omien ajatusten miettiminen tapahtuu. Mutta aivojen valtavan informaatiotulvan 

nopean prosessoinnin hinta on hutilointi. Teemme parista tiedonmurusesta yleistyksen ja 

pomppaamme nopeasti johtopäätöksiin. Siksi me helposti teemme vääriä tulkintoja tilanteista ja 

ihmisten ja eläinten käyttäytymisen syistä. Harkinta edellyttää tutkitusti aina tunteiden ja ajattelun 
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yhteistyötä, mutta tunteet tarttuvat myös toisilta ja värittävät omaa ajattelua, jos niitä ei tunnista. 

Pelko ja aggressio tarttuvat erityisen tehokkaasti: evoluutio on katsonut, että on parempi hälyttää 

varmuuden vuoksi kuin tulla syödyksi. (esim. Goleman 2006, Nummenmaa 2011) Jos siis ratsastaja 

aiempien kokemustensa vuoksi on hermostunut ja peittää sitä yrittämällä olla se joka määrää, 

hevonen reagoi pelkoon ja pomottamiseen.  Kaikilla nisäkkäillä on osoitettu tietoisuus itsestä, 

tunteet (ja tunneilmeet) ja tunteisiin perustuva tavoitteellinen toiminta (Gambridge Declaration 

2011, Davis & Panksepp 2018).   

 

Asenteet ja uskomukset syntyvät elämänvarrella lapsuudesta asti. Osa on kokemuksia, osa 

merkityksellisiltä ihmisiltä opittua. Muovaamme vuorovaikutuksessa toistemme aivoja biologisesti 

jopa geenitasolla. Kaikki oppiminen ja ”muutos” on aivojen hermosolujen ja -yhteyksien syntymistä 

tai muovautumista. Meillä on siksi jokaisella omalaiset monimutkaiset ja vaikeasti ohjattavat aivot. 

EASELissä kuvataan usein asenteiden, uskomusten ja motiivien vaikutusta arvuuttamalla mitä 

tapahtuu, jos mummo menee metsään ja vastaan tulee karhu – tai luontovalokuvaaja menee metsään 

ja näkeen saman karhun. Karhu-esimerkki kuvaa myös kognitiivista ABCD  -teoriaa ja edustaa 

tyypillistä EASELin psykoedukatiivista työkalua. Yksi tapa kuvata EASELin tavoitteita onkin, että 

yritetään laajentaa ajattelua tunteen ja sen mukaan reagoimisen välissä, jotta voi valita miten toimii. 

Suhtautumisen muutos on paras tapa säädellä tunteita. 

 

Me kutsumme EASELissä kognitiiviseksi hevoseksi ja koiraksi sellaista, jolla on laaja 

Toleranssiympyrän keltainen alue, se lähtee siniseltä keltaiselle mielellään ohjaajan kanssa ja pysyy 

keltaisella  helposti. Se myös osaa rauhoitta itseään ja kokeneena EASEL-hevosena myös 

asiakkaita, kun punaisen raja jostain syystä lähestyy. Ja hoitaa itsensä järkevästi toimien turvaan, jos 

niikseen on. Tästä kirjoitan edempänä hyvän esimerkin asiakastyön esimerkissäni.   

 

 

2.1.4.1 Mantelitumake  -hälytyskeskus ja etuotsalohkon toiminta 

Turvallisuuden tunne ja kokemuksellisuus ovat oppimiselle välttämättömiä ja siksi EASELissä 

keskitytään niin paljon niihin. Aivojen oikean puoleisen mantelitumakkeen ”hälytyskeskus” on 

valmis raskauden 8kk lopulla ja se toimii lapsella ”johtoryhmänä” kunnes sitä kontrolloiva 

etuotsalohko kehittyy vähitellen. Etuotsalohko on ”aikuisen tasolla” tutkijoiden mukaan n 25-

vuotiaana. Lapsi on tästä syystä riippuvainen aikuisten avusta säädellä tunteitaan eikä kukaan 

aikuinenkaan voi hyvin ilman hyviä ihmissuhteita. Sama pätee varsoihin ja koiranpentuihin. Emolla 

ja ihmiskontakteilla on suuri vaikutus. 

 

Muutokset ajattelukaavoissa, tunnereaktioissa, automaattisissa tavoissa käyttäytyä ja uusien 

asioiden oppiminen edellyttävät aivojen etuotsalohkon aktivoitumista. Se tapahtuu silloin, kun 

tilanteesta ei selviä ennestään opitulla toimintatavalla, mutta toisaalta aivojen 

itsesuojeluvaistokeskuskaan ei hätäänny. Me näemme EASELissä, että sykähdyttävät 

vuorovaikutusharjoitukset turvallisten ja yhteyttä hakevien hevosten ja koirien kanssa ”napasauttaa 

otsalohkon päälle”. Ihmiset puhuvat kokemuksistaan vielä pitkänkin ajan päästä. 

 

Toisaalta mantelitumake kaappaa vallan ja sulkee otsalohkon aikuisenakin, jos jokin hälyttää 

psyykkisestä tai fyysisestä vaarasta. Hälyytyskeskus ”näkee” jopa ilman aivokuoren näköalueen 

toimintaakin ja tunteet tarttuvat jopa nopeammin ilman sitä. Tunneilmeet (ns. mikroilmeet) eivät 

siis voi olla ainoa reitti tunteiden tarttumiselle ja toisten tunteiden tunnistamiselle. Ihmisen oma 

historia (lapsuusaika, traumat läpi elämän) määrää miten mantelitumake on treenautunut ja onko ns 

seinät pohjamaalattu oksitosiinilla vai stressihormoni kortisolilla. Hälytyskeskus on korjattavissa tai 

vahingoitettavissa (pitkäkestoinen stressi tai trauma) läpi koko elämän. Ympäristön tunnesuhteet 

sillä hetkellä määräävät sen mitä vahvistetaan tai korjataan arjessa. Hevosten ja koirien kanssa 

näkyvät samat ilmiöt.  
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Varhaisella emon hoivalla ja ympäristön turvallisuuden tunteella on vaikutukset niin ihmisten kuin 

muidenkin nisäkkäiden oppimiseen, tunnereaktioihin sekä sosiaaliseen ja hoiva käyttäytymiseen. 

Esim. rotanpoikasilla emon huono hoiva vaikuttaa yli 900 geenin kautta mm siihen miten ne itse 

aikanaan hoitavat jälkeläisiään ja kestävät stressaavia tilanteita (Cozolino 2013). Me emme 

suosittele ilman vahvaa harkintaa EASEL – työpareiksi rescue – koiria emmekä 5-6 – kuukautisena 

emästään ja kotilaumastaan erotettuja ja sen jälkeen kiertolaiselämän kokeneita hevosia. Ne ovat 

usein ihania perheenjäseniä, mutta helposti arvaamattomia ja ahdistuvia asiakastöissä nousevista 

vahvoista tunteista. 

 

Ihmisillä mantelitumake hermostuu aikuisena jo pelkästä epäkunnioituksesta, 

epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, arvostuksen puutteesta, kuulluksi tulemisen tunteen puutteesta 

ja epärealistisista vaatimuksista. Torjutuksi tulemisen tunne ja toisen huonon kohtelun pelkkä 

näkeminen vaikuttavat hevosiin ja koiriin myös. Esim. koirat reagoivat tutkimuksissa erilailla 

ihmisiin, jotka suhtautuvat epäkunnioittavasti niiden omistajaan eivätkä esim. auta häntä. Koirat 

myös lakkaavat tottelemasta sellaista ihmistä, jota pitävät epäluotettavana (Takaoka ym. 2015). 

Toisaalta kaikkien sosiaalisten laumaeläinten pitääkin reagoida samoin.  

 

Joe Dispenza antaa kirjassaan Evolve your Brain arviointikriteerejä sille, onko ihmisen etuotsalohko 

aktiivinen vai ”pois päältä”. Vaikkei kyse ole mistään täydellisestä tieteellisestä listasta, siitä on 

hyötyä omassakin työssäni, kun arvioin uuden asiakkaan olotilaa alkukeskustelussa tai harjoitusten 

edetessä. Samoja ilmiöitä näen myös Savikkoon tulevissa hevosissa, kunnes ne rauhoittuvat.  

 

 
 

Riittävä turvallisuuden tunne yhdessä sopivan haasteen kanssa ns. ”napsauttaa aivojen 

etuotsalohkon päälle”, jolloin ihminen pystyy pohtimaan, oppimaan ja tekemään muutoksia omaan 

ajatteluunsa ja toimintaansa (Dispenza 2008, Cozolino 2013). Jos ajatellaan, että neurologisesti 

aivojen rakenne on kuvaus yksilön ympäristöstä ja kokemushistorian synnyttämästä oppimisesta, 

muutos edellyttää ajattelun ja toimintatapojen muuttamista ja siten myös aivojen hermoyhteyksien 

muutoksia. 
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Sama pätee hevosiin ja koiriin. Evoluutiossa vanhat psykofysiologiset reaktiomallit suojaavat 

kaikilla nisäkkäillä hengissä säilymistä: pako-taistelu, lepo-kasvu ja levollisuus-sosiaalinen 

liittyminen. Niiden säätelyssä toisilta tarttuvalla tunnetilalla, toisten aikomuksen ”lukemisella” ja 

oman kehon mm. oksitosiini- ja kortisoli - tasolla on keskeinen rooli. Sosiaalisen liittymisen 

järjestelmä aktivoituu ihmisillä ja kaikilla nisäkkäillä riittävän turvallisiksi arvioiduissa tilanteissa, 

joissa toisten läheisyys ja yhteistoiminta tuntuvat positiiviselta. Stressitason laskeminen ja 

EASELin turvallisten tunnesuhteiden tavoite voidaan siis perustella polyvagaalisen teorian 

sosiaalisen liittymisen järjestelmän vahvistamisen (Leikola ym. 2016) sekä 

kiintymyssuhdekäyttäytymisen kautta (Julies ym. 2012, Beetz ym. 2012, Bachi 2013). 

 

Stressitason lasku eläinavusteisissa harjoituksissa näkyy myös verikokeilla. Eläintyöparien 

läheisyys, silittely jne. tutkitusti lisää oksitosiinin määrää ihmisten veressä. Tutkimuksissa on 

mitattu kortisolitasoa sekä mm. β-endorfiinin, oksitosiinin, prolaktiinin ja dopamiinin tasoja 

plasmassa koirilla ja ihmisillä heidän ollessa vuorovaikutuksessa. Tulokset osoittavat, että 

eläinavusteinen työskentely auttaa alentamaan stressitasoa jo 5-20 minuutissa, mikäli vuorovaikutus 

tuntuu hyvältä (Odendaal, 2000; Odendaal & Meintjes, 2003). Koiran läsnäolon on todettu myös 

vähentävän ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden tunnetta sekä rauhoittavan ja vähentävän stressiä, 

alentavan verenpainetta ja rauhoittavan sydämen sykettä (Uvnäs-Moberg, 2009). 

 

Sosiaaliseen liittymiseen ohjaava harjoitus rauhoittaa ja palkitsee oksitosiinin erityksen kautta 

(Leikola ym. 2016). Turvattomasti kiintyneiden asiakkaiden on osoitettu voivan rakentaa turvallisen 

kiintymyssuhteen terapiaeläimen kanssa ja saada sitä kautta ammattitaitoisen terapeutin avulla 

korjaavia kokemuksia, mahdollisuuden turvattoman kiintymyssuhdemallinsa synnyttämien sisäisten 

työskentelymallien muuttamiseen sekä tilaisuuksia työstää muita tunne- ja vuorovaikutuksen pulmia 

parempaan lopputulokseen (Julius ym. 2012). Eläintyöparin tehtävä ei kuitenkaan ole tulla 

asiakastilanteeseen rauhoittaakseen asiakasta, vaan ohjaajan tehtävä on käsitellä stressin ja 

tunteiden  aiheuttajaa asiakkaan kanssa ja auttaa asiakasta pois tunnevyöryn ”kaappauksesta”. Vasta 

sitten eläintyöpari voi liittyä seuraan. Ratsastustunnilla on joskus pidettävä itse hevosta tai 

annettava sen olla vapaana maneesissa kauempana, kunnes asiakas on rauhoittunut ja voi nousta 

(takaisin) satulaan. Samasta syystä EASELin koiratyöparien turvallisuustestiin sisältyy TOKO-

tehtävä paikalle takaisin lähettäminen (myös kesken luoksetulon). Joskus on pystyttävä lähettämään 

koiratyöpari odottelemaan kauemmaksi. 

 

Ohjaajalla ja eläintyöparilla täytyy olla niin hyvä suhde, että koira tai hevonen ottavat ohjaajasta 

vinkin tarvitseeko ja miten asiakkaalta tarttuvaan tunteeseen reagoida, ja onko tilanne ohjaajan 

hallinnassa. EASELissa eläintyöparin ei ole tarkoitus ”peilata” asiakkaan tunteita omalla 

käytöksellään. Se olisi potentiaalisen vaarallista ja myös epäeettistä. Ohjaajan on osattava tunnistaa 

ja rauhoitella asiakkaan tunnetiloja itse.  

 

 

2.1.4.2 Sanaton viestintä  

Daniel Goleman raportoi kirjassaan Sosiaalinen äly (2007) tutkimuksia, joiden mukaan ihminen 

tunnistaa toisen ihmisen tunnetilan näkemällä hänen kasvoillaan häivähtävän ei-tahdonalaisen 

ilmeen ja ottamalla tiedostamattaan itse saman ilmeen omille kasvoilleen. Informaatio kulkee 

silmistä aivojen tunnekeskukseen käymättä tietoisen ajattelun kautta. Tunneilmeiden tutkimuksen 

uranuurtaja on Paul Ekman (Emotions Revealed 2006). Nykyisin esim. hevosilla on osoitettu 17 

tunneilmettä, koiralla 16 (kissalla 14, simpanssilla 13, ihmisellä 27) sekä että tunteet tarttuvat myös 

lajien välillä (Wathan ym  PLOS ONE, 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0131738). 
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Toisten tunnetilojen ja aikomusten tunnistamisen taustalle ihmisillä osoitetut peilisolut löytyvät 

myös monilta muilta nisäkäslajeilta, mutta aivoissa hyvinkin erilaiset rakenteet voivat hoitaa 

samanlaisia tehtäviä; Kaikilla nisäkkäillä, linnuilla ja esim. mustekaloilla on tietoisuus itsestä, 

tunteet sekä niihin perustuva tietoinen toiminta, vaikka niillä ei ole ”samanlaisia” aivoja 

(Cambridge Declaration on Consciousness, 2012).  Hevoset tunnistavat ihmisten tunnetiloja  ja 

reagoivat niihin mm. sydämen sykkeen vaihtelulla (Smith ym., 2016). Koirat tunnistavat ihmisten 

tunnetiloja myös kuvista (Corsin ym., 2015). Koirat katsovat ihmisten ilmeitä pitkälti samalla 

tavalla kuin ihmiset, keskittyen silmiin (Somppi ym., 2016), ja erityisesti koirien on nyt osoitettu 

pystyvän yhdistämään eri aisteista tulevaa informaatiota sekä toisten koirien että ihmisten 

tunnetiloista. Niillä on toisin sanoen mielen sisäinen käsitys toisen tunnetilasta (ainakin iloinen ja 

vihainen), mitä on aiemmin pidetty vain kädellisten kykynä (Albuquerque ym. 2016).  

 

Jos silmät olisivat ainoa reitti, näkövammaisetkaan eivät voisi tietää miltä toisista tuntuu. Sydän 

keskustelee aivojen kanssa neurologisesti, biokemiallisesti, mekaanisesti ja sähkömagneettisesti. 

Tunnetila näkyy ihmisen sydämen sykkeen vaihtelussa (HRV, heart rate variability). Myös esim. 

amygdalan ydinsolujen toiminta näyttäisi synkronoituvan sydämen sykkeen mukaan. Sydämen 

sähkömagneettinen kenttä on 5000x vahvempi kuin aivojen ja tutkijat ovat osoittaneet, että sydän 

lähettää ympäristöönsä informaatiota tunnetilasta. Syke on nykylaitteillakin mitattavissa 

langattomasti muutaman metrin etäisyydeltä ja voisi kuvitella, että keho on herkempi mittari. 

Ihmisen sydämen syke on pystytty tutkimuksissa mittaamaan myös vieressä seisoneen ihmisen 

aivoista (McCraty, 2002). Näyttää lisäksi olevan niin, että ryhmässä muiden aivot pyrkivät 

synkronoitumaan sosiaalisesti vahvemmassa asemassa olevan tunnetilan mukaan. (Goleman, 2006).  

Tämä on yksi perustelu sille, miksi ohjaajan omat tunnetaidot (ja siten tasapaino työtilanteissa) on 

aivan keskeistä. Myös hevosen tunnetila näkyy sen sydämen sykkeen vaihtelussa ja vuorovaikutus 

ihmisen kanssa vaikuttaa mittauksissa siihen. 

 

Sanaton viestintä on siis läsnä joka hetki, olemme siitä tietoisia tai emme. Halusimme tai emme. 

Tunnetilojen ja aikomuksen tunnistaminen ja niiden vaikutuksen ymmärtäminen ympäristöön ja 

päinvastoin on keskeinen taito kaikille sosiaalisille laumaeläimille. Omien tunteiden erottaminen 

toisilta tarttuvista on ratkaisevassa asemassa myös EASEL Ohjaajilla, kun torjutaan esim. 

myötätuntouupumusta. Jos vaativaa vuorovaikutustyötä tekevä ammattilainen ei osaa suojata 

itseään käytännössä toisten tunteisiin humpsahtamiselta, hän elää päivän aikana fysiologisesti 

useamman ihmisen edestä ”tunne-cocktaileja” omassa kehossaan. Kun osaa suojata itsensä terveellä 

tavalla, empatiakyvyn ei tarvitse kärsiä ja kuulee viestin, muttei elä tunnetilaa omassa kehoissaan 

väsymykseen asti. EASEL Ohjaaja osaa myös tietoisesti itsensä rauhoittamalla ”tartuttaa” 

levollisuutta toisiin ihmisiin ja eläintyöpareihin.  

 

 

2.1.4.3 Tunteet ja viestit tunteiden takana 

Tunteiden tarkoitus on antaa meille tietoa sekä ympäristöstä että itsestämme. Niiden tarkoitus on 

saada meidät toimimaan. Helposti ajatellaan, että tunnetaitava ihminen osaa kontrolloida 

ajatuksiaan ja tunteitaan muita paremmin. Todellisuudessa mekin onnistumme siinä huomattavasti 

huonommin kuin toivoisimme. EASELissä ei opeteta vaihtamaan negatiivisia tunteita positiivisiin, 

kiinnittämään huomiota johonkin ”kivaan” tai toistamaan jotakin mantraa, jotta  ahdistus 

helpottaisi. Me pyrimme tunnistamaan tunteet, kuulemaan viestin tunteen takana, jäljittämään mihin 

kaikkeen se liittyy ja arvioimaan sitten mitä asialle haluamme tai voimme tehdä. Yleensä kun 

asioita ajattelee laajemmasta näkökulmasta ja hengittelee hetken rauhallisesti, tunnetilakin vähän 

muuttuu ja laantuu. Me osaamme kontrolloida toimintaamme kuitenkin aika hyvin.  

 

Tunnetaitavan ihmisen ja terveen hevosen ja koiran tyypilliset ongelmanratkaisukeinot 

Toleranssiympyrän keltaisella alueella ovat: 
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- Tilanteen tai oman toiminnan muuttaminen – hevoset ja koiratkin kokeilevat toisin  

- Ajattelun muuttaminen ja näkökulmien laajentaminen, jolloin tunnetilakin vähän muuttuu (nk. 

reappraisal) – hevoset ja koiratkin voivat innostua jostakin aiemmin välttelemästään eli nekin voivat 

muuttaa mieltään! 

- Sopeutuminen muuttamatta ajattelua silloin, kun asia nyt vaan on niin – hevoset voivat sietää esim. 

kengitystä tai kuljetusta aiemmista huonoista kokemuksista huolimatta, vaikka eivät siitä 

nauttisikaan, kunhan ilmapiiri on riittävän turvallinen ja ne tuntuvat ymmärtävän että niitä autetaan 

 

Paniikkireaktiossa ajaudutaan Toleranssiympyrän  ”punaiselle” ja vastassa on pako, taistelu ja 

lamaantuminen / uupuminen.  

 

Neurobiologinen tutkimustieto tukee kokemuksellista tietoa siitä, että vahvassa tunnepiikistä 

palautumisajan aikana aivot eivät ota vastaan uutta informaatiota tai se ainakin tulkitaan tunnetilaa 

tukevaksi (Ekman, 2006). Yksilöllinen palautumisaika on muutamasta sekunnista tunteihin. Keinot 

vaikuttaa omaan palautumisaikaan ovat rajalliset. Kiukkuisen ihmisen lepyttely järkeä puhumalla 

yleensä suututtaa häntä entisestään. Täysin rakastuneelle järjen puhuminen ei auta sen enempää. 

EASEL - tunnetaitovalmennuksissa tavoite on auttaa asiakkaita vahvistamaan itsetuntemustaan 

(mikä tunne, mistä se tulee ja miksi, mitä pitää tehdä tai mitä se kertoo asenteistani, arvoistani ja 

uskomuksistani jne. ja voin antaa sen lipua ohi) ja oman toimintansa hallintaa. Parhaimmillaan 

kokemuksellisissa harjoituksissa asiakkaat oppivat havaitsemaan nousevan tunnetilan kehossaan, 

kuulemaan viestin tunteen takana ja arvioimaan sen järkevyyden ennen kuin reagoivat tai tunnetila 

muuttuu toiseksi. Kun kuulee viestin tunnetilan takaa, tunne alkaa laantumaan. Välttää suuret 

kuohunnat ja palautumisaikakin on lyhyempi. Silloin voi entistä paremmin ottaa vastuun 

toiminnastaan.  

 

Terveesti laumassa kasvaneet hevoset ja koirat ovat taitavia itsensä rauhoittajia. Meille ihmisille on 

tyypillistä ajatella asiaa uudelleen heti kun tunnetila alkaa kehossa laantua, jolloin tunne taas 

aktivoituu. Hevoset ja koirat elävät ilmeisesti niin hetkessä, että peruslevollisella hevosellakaan ei 

esim. säikähdys jää päälle eikä helposti laajene kaikkeen muuhun. Välillä kuitenkin näkee hevosia, 

jotka on eläneet pitkään turvattomassa olossa jännittyneenä ja ne sitten säikkyvät vähän kaikkea. 

Pahimmillaan niiden kuntoutuksessa menee kuukausia, ennen kuin alkavat oikeasti uskomaan, että 

mitään pahaa ei tapahdu. Siitä on pitkä matka asiakastyötä tekeväksi EASEL-hevoseksi, mutta 

meillä on Savikossa esimerkiksi yksi, joka tuli myyntitekstillä ”hengenvaarallinen” (säikkyi ja otti 

jalat alleen) ja siitä tuli loistava alkeisratsastajienkin opettaja parissa vuodessa.   

 

Myös EASEL – hevoset ja koirat joutuvat arjessa opettelemaan erottamaan omat tunteensa toisilta 

tarttuvista. EASEL – hevosen ja koiran tunnistaa siitä, että vieressä saattaa lauman lajitoveri 

reagoida villisti riehaantuen tai esim. säikähtää jotakin todellisuudessa vaaratonta, eikä toinen 

reagoi. Ne oppivat, että kaikkeen ei tarvitse hötkyillä eikä toisen tunnereaktio ole automaattisesti 

järkevä saatika oma. Terveet rajat rakentuvat itsen ja toisten välille. Sitten ne pystyvät tekemään 

vaikka vaativaa terapiatyötä. 

 

R Lazarus jaotteli tunteet viiteen ryhmään; kurjat tunteet, eksistentiaaliset tunteet, epäsuotuisten 

elämäntilanteiden tunteet, suotuisten elämäntilanteiden tunteet ja empaattiset tunteet, joilla on omat 

viestinsä. (R. Lazarus , 1996). Me ajattelemme EASELissä, että tunteet eivät ole hyviä tai huonoja 

vaan informaatiota, jota voi hyödyntää, jos se tuntuu järkevältä. Kaikki eivät ole mukavia tunteita, 

mutta nekin suurimman osan ajasta tulevat ja menevät. Ainoat välitöntä reagoimista vaativat ovat 

oma pelko ja itseen kohdistuva aggressio. Evoluutio on myös katsonut ne sen verran tärkeiksi 

turvallisuudelle, että ne tarttuvat erityisen tehokkaasti.  
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EASELissä ja ratsastuksen opetuksessa tärkeitä tunteita osata kohdata ovat pelko, havoittuvuuden 

tunne sekä turhautuminen. 

 

Pelko – mikä uhkaa? missä suunnassa on turva? Pelon viesti on, että joku uhkaa henkistä tai 

fyysistä turvallisuutta. Jos viestiä ei kuule tai kuuntele, eli jatkaa toimintaa joka nostaa pelkoa, 

onnettomuusriski nousee. Ensi seuraa huoli, sitten hermostus, sekavuus, aistien turtuminen, 

paniikki, kauhu ja lopulta lamaantuminen. Ratsastaja ei ole turvassa hermostuksen jälkeen ja aistien 

turtuessa ja ajattelun sumentuessa ohjeitakaan ei enää kuule eikä pysty seuraamaan. Pelon 

herättäminen on oppimisen ja tunnetaitovalmennuksen kannalta hyödytöntä, mutta myös 

epäeettistä. Autistisen eläintieteen professorin Temple Grandinin sanoin ”pelkkä pelon pelon 

aiheuttaminen pakoeläimille ja autistisille ihmisille on epäeettistä” (kirjassa Animals make us 

human).   

 

Haavoittuvuus -  esim. mikä uskomus, toimintatapa tai näkemys on kyseenalaistettuna? 

Haavottuvuuden tunne on sisältä omasta mielestä nousevaa pelkoa, koska jokin pysyväksi 

luulemani on muuttumassa tai jotakin on nousemassa tietoisuuteen. Jos viestiä ei kuule, se muuttuu 

helposti peloksi tai vihaisuudeksi, joiden viestit menevätkin sitten jo vikaan.  

 

Turhautuminen – missä este? mitä voin tehdä toisin? keneltä voin kysyä apua/neuvoa? Jos vihan 

viesti on rajojen loukkaus, turhautumisessa törmäillään itse rajoihin. Sen viesti on, että käyttämäni 

tekniikka ei tuota tulosta ja jotain on tehtävä eri tavalla. Jos tunnetta ei tunnista ja viestiin ei reagoi, 

seuraa kiukku ja raivo. Se on ratsastuksessa kaikkien ongelmien äiti. 

 

Seuraavassa Lazaruksen jaottelu ja lisää EASELin viestejä tunteiden takana 

 

Kurjia tunteita ovat: 

Suuttumus – mitä pitää suojata? Mitä on palautettava? Mikä tunne on epäaidon naamion takana ja 

onko se suunnattu minuun? Suuttumuksen tunteen laukaisee rajaloukkaus; omia rajoja on loukattu 

ja rajat tulisi turvata tai rakentaa uudelleen, tai epäaito ihminen peittelee jotain, ei ole rehellinen 

eikä aidosti läsnä ja se on vaarallisen lisäksi epäkunnioittavaa. Mikäli omassa kehossa nousevan 

suuttumuksen viestiä ei kuule tai viestiin ei reagoi, se muuttuu helposti omasta kokemushistoriasta 

riippuen raivoon, häpeään, syyllisyyteen, apatiaan jne.. Suru ja viha sekoittuvatkin helposti; 

vihainen itkee ja surullinen raivoaa. 

 

Kateus – mitä toisella on, jota itse haluan? Kateus viittaa siihen, ettei ihminen ole tyytyväinen 

elämäänsä ja haluaa jotakin muuta mitä hänellä ei ole. Mikäli kateuden takana olevaa viestiä ei 

kuule tai viestiin ei reagoi, ihminen alkaa esim. tuntea vihaa ja turhautumista. Kateuden käsittelyyn 

sopivia kysymyksiä itselle esitettäväksi ovat esim. mistä voin olla kiitollinen, mitä aion tehdä sen 

eteen, että saavutan itsekin sen mistä olen kateellinen, ja miten olen sen kanssa, että kaikkea en voi 

saada? Esimerkiksi sitä puolenmiljoonan kilpahevosta. 

 

Mustasukkaisuus – mitä pelkään toisen saavan ja olevan minulta pois? Mustasukkaisuus voi olla 

mm. omistavaa, poissulkevaa, kilpailevaa, itsekeskeistä tai pelokasta mustasukkaisuutta. Usein 

mustasukkaisuuden lisäksi ihmistä voi pelottaa, hän kokee häpeää tai syyllisyyttä. 

Mustasukkaisuuden viestin sivuuttaminen näkyy puolustusreaktioina ja vihana toisia kohtaan. Myös 

hevoset ja koirat osaavat olla mustasukkaisia toisen saamasta huomiosta. Ne tunkevat väliin, ajavat 

toisen pois, ryhtyvät tekemään jotakin kiellettyä jolla ihmisen huomion saa varmasti. Orit ovat 

mustasukkaisia omista tammoistaan jne. 

 

Edellä mainitut tunteet sisältävät halun vahingoittaa toista. 
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Eksistentiaaliset tunteet liittyvät Minään, paikkaani maailmassa, elämään ja kuolemaan 

 

Ahdistus -  nykytilan ja tavoitteen välissä tuntuu olevan liian pitkä matka. Miten hyväksyä, että 

kovin harvoja asioita voi kontrolloida? Onnellisuus ei ole normaali joka- ja kokopäiväinen 

tunnetila, miten voin ajatella asiasta toisin? Mitkä ovat arvoni? Miten toimin tässä tilanteessa 

arvojeni mukaisesti - mitä välitavoitteita voin ajatella, joista tiedän suunnan olevan oikea? 

 

Syyllisyys – mitä voin tehdä hyvittääkseni tilanteen/asian? miten voin muuttaa käytöstäni? Jokin 

käytöksessäni tuottaa minulle häpeää ja ongelmia. Haluan hyvittää ja muuttaa toimintaani, jotta 

saan jatkossakin kuulua ryhmään. Syyllisyyden viestin kuulematta jättämisestä seuraa 

defenssiivisyyttä ja vihaa itseä ja toisia kohtaan.  

 

Häpeä – mikä osa minua on paljaana? Häpeän tunne saa ihmisen kokemaan itsensä arvottomaksi tai 

riittämättömäksi. Ihminen haluaa piiloutua muilta turvaan, mennä pois. Jos häpeän viestiä ei kuule 

ihmisessä nousee viha itseä tai toisia kohtaan.  

 

 

Epäsuotuisten elämäntilanteiden tunteet 

Helpotus, toivo – mistä vaikeudesta selvisin? Mitä voimavaroja sain kokemuksesta seuraavaa 

haastetta varten?   

 

Haikeus – mistä on päästettävä irti? Mitä on uudelleen herätettävä? Lisää minun valtaani, sillä 

haikeudessa on kyse valinnanvapaudesta, mistä minun on päästettävä irti saadakseni jotakin 

parempaa, milloin ja miten sen teen? Ihmisen kaipausta rituaaleihin voi hyödyntää. Haikeuden 

viestin sivuuttamisesta seuraa suru.  

 

Suru – mitä on surtavaa? menetys on jo tapahtunut, minulta ei kysytty, en voinut siihen vaikuttaa- 

Mikäli surutyötä ei tee loppuun eikä siitä pääse siirtymään eteenpäin seuraa masennus 

 

Masennus – Mihin energiani on hävinnyt? Missä energiani on nyt? Elämänhalun menetys, fyysinen 

sairaus, Mikä uusi suunta antaa energiaa? Masennus voi johtua kemiallisesta häiriöstä aivoissa. Sitä 

voi myös kuvata tekemättömäksi surutyöksi. Äärimmäisissä tapauksissa masennus johtaa 

itsemurha-ajatuksiin. Masentunut ihminen tarvitsee muiden apua, ammattilaisen apua.  

 

 

Suotuisten elämäntilanteiden tunteet  

Onni, ylpeys, rakkaus, sekä esteettisten kokemusten synnyttämä onnen tunne ja kiitollisuus. 

Positiiviset tunteet ovat ”helppoja”, mutta kuitenkin niin hankalia. Ne eivät tahdo riittää. Niitä 

halutaan lisää, enemmän… Ihasteleva hämmästely on tutkitusti vieläkin terveellisempää mm. kehon 

tulehdusreaktioilla mitattuna kuin kiitollisuus ja myötätunto. Siihen reagoivat myös hevos- ja 

koiratyöparit. Kun joku kertoo iloista tarinaa, Hottis ja Bali tulevat samantien paikalle ja 

osallistuvat iloon koko kehollaan. Kun minä olen onnellinen, kiitollinen ja myötäylpeä hevosestani, 

se kasvaa kymmenen senttiä säkäkorkeutta. Niitä me mahdollistamme EASELissä. Toisaalta Harris 

kirjoittaa kirjassa Onnellisuusansa osuvasti siitä, miten me länsimaalaiset ihmiset olemme 

masentuneempia ja ahdistuneempia kuin koskaan, koska haemme jatkuvaa onnea ja unohdamme, 

että merkityksellisyyden kokeminen ja omien arvojen mukaan toimiminen on paljon 

terveellisempää ja tärkeämpää kestävän hyvinvoinnin kannalta. Hän kehottaa seuraamaan sydämen 

ääntä, koska arvot tekevät elämästä elämisen arvoisen. Me sanomme EASELissä, että laki määrittää 

minimin, etiikka määrittää maksimin ja arvot sen mitä pidämme hyvänä ja oikeana.  
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Empaattiset tunteet  

Empatian eri määritelmiä on tällä hetkellä ainakin 9. Yleisin määritelmä on tunnistaa toisten tunteet. 

Sanaa käytetään myös kuvaamaan toisen ihmisen mukana myötätuntoisesti tuntemista ja halua 

auttaa. EASELissa erotamme nuo kaksi. EASElissa myötätunnoksi kutsutaan sitä, että haluaa auttaa 

toista ihmistä, koska toisen tunnetilan voi myös tunnistaa haluamatta auttaa.  

 

Empatia tunteiden tarttumisena tiedetään myös muilla nisäkkäillä. Myötätuntokaan ei ole vain 

ihmisten laji. Jo -64 Masserman ym. osoittivat simpanssien ”empatian” kamalassa kokeessa, jossa 

ne lopettivat itse syömisen 12 päiväksi kun kaveri sai sähköiskun heidän vetäessään ketjusta ruokaa 

itselleen. Arvostettu eläinkognitiotutkija Marc Bekoff kokosi kirjaansa The emotional lives of 

animals lukemattomia esimerkkejä eläinten myötätunnosta ja altruismista jo ennen kuin tutkimus on 

tuottanut lisää tietoa. Hevosten ja koirien kohdalla näen usein, miten ne pyrkivät auttamaan 

asiakkaan kanssaan samaan ”hyvään oloon”. Siitä on hyvä esimerkki luvussa 3.5.1. 

 

Myötätunto on terveellistä. Kahdeksankymmentäluvulla Harvardin yliopiston psykologi tri. David 

McClelland osoitti opiskelijoista koostuvien koehenkilöidensä IgA - tasojen nousevan heidän 

katsoessaan Äiti Teresasta kertovaa videota. 90-luvulla McCraty ryhmänsä kanssa havaitsivat, että 

tietoinen viiden minuutin keskittyminen välittämisen ja myötätunnon tuntemiseen nosti 

koehenkilöiden verenkierron IgA:n tasoja keskimäärin 41%. Suurin mitattu muutos 240%. IgA-

tasot palasivat tunnissa takaisin lähtötasoonsa, mutta jatkoivat sitten hidasta nousua koko kuuden 

tunnin seurannan ajan. Sen sijaan vihan tunne nosti ensin IgA – tasoja km. 18% mutta tasot 

putosivat sen jälkeen tunnissa alle puoleen lähtötasosta eivätkä nousseet takaisin normaalille 

tasolleen koko kuuden tunnin seurannan aikana. Myötätunnon merkityksestä kertoo, että se alentaa 

stressi- ja tulehdusmarkkereita myös myötätuntoisen omassa kehossa.  

 

EASELissa ”myötätunnon lisääminen maailmaan” on osa tunnetaitovalmennusta. Myötätunto niin 

kuin muutkin tunnetaidot vahvistuu mallista. Halu auttaa tai lievittää toisen vaikeaa oloa voi 

kuitenkin olla vahva ”omassa joukossa”, mutta napsahtaa helposti pois ”vieraita” kohtaan. 

Kavereille ollaan avuliaita, mutta porukkaan kuulumattomia kiusataan. Se voi kadota myös uhan 

edessä: ratsastaja saattaa esim. säikähtää hevosen pelästymistä tai vaikka pysähtymistä esteellä ja 

myötätuntoisen rauhoittelun sijaan raivostuu hevoselle ja lyö sitä tai potkaisee kannuksilla. Koirien 

koulutuskentillä sattuu samanlaisia. Ihminen voi myös auttaa kärsivää vähentääkseen omaa 

ahdistustaan ja vain siihen saakka tai niillä keinoilla kuin itselle on parasta. Altruismissa on 

Ilon ja onnellisuuden monia lähteitä

Huvittuminen•

Fiero• (positiivisen haasteen kohtaamisen synnyttämä ilo)

Helpotus•

Innostus, uutuudenviehätys•
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• Esteettiset sykähdyttävät kokemukset

Tyyni rauhallisuus•

Johonkin kuuluminen•

Merkityksellisyyden • kokemus

Kiitollisuus•
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Vapau• s

EASEL® työkalu
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kuitenkin valmis auttamaan saamatta siitä itselleen hyötyä ja jopa itsensä vaarantaen. Sitähän me 

lopulta eniten ihailemme ja postaamme facebookissa sankaritarinoita myös eläimistä. 

 

Vanhemmat opettavat myötätuntoakin mallintamalla ja määrittävät keitä kohtaan myötätuntoa on 

sopiva tuntea ja missä sen rajat menevät. Kyse on arvoista. Sama tehtävä on EASEL Ohjaajilla ja 

erityisesti minusta ratsastusta opettavilla. Jo Olinerien tutkimustulokset juutalaisia II MS aikana 

auttaneista saksalaisista osoittivat, että myötätuntoisten ja altruististen vanhempien lapset ovat 

taipuvaisempia altruismiin. Turvallisissa tunnesuhteissa kasvaneet lapset osoittavat myötätuntoa 

toisia kohtaan jo kolme vuotiaana. Sellaiset lapset ovat myös tasapainoisempia ja taipuvaisempia 

auttamaan kavereitaan, joiden vanhemmat ovat ohjanneet miettimään omien tekojen vaikutuksia 

toisille sen sijaa, että hallitsevat kielloilla ja rangaistuksilla. Eläinavusteista tunnetaitovalmennusta 

tarjoavat EASEL Ohjaajat ja ratsastusta opettavat mallintavat joka hetki omalla toiminnallaan ja 

puheillaan arvopohjaansa.     

 

Monesti ajattellaan, ettei saa ”syyllistää”, mutta on paikallaan tehdä ero häpeän ja terveen 

syyllisyyden välillä. Terveen syyllisyyden herättäminen omasta itsekeskeisestä toiminnasta on 

myötätuntokasvatusta.  Sekin tiedetään, että jo yksi vaikuttava kokemus voi muuttaa 

asennoitumista. Niihin EASELin sykähdyttävät kokemukset suhteen rakentamisesta ja osaksi 

laumaa pääsemisestä eläintyöparien kanssa tarjoavat koskettavia tilaisuuksia myötätunnonkin 

heräämiselle.  

 

2.2 Kokemuksellinen oppiminen EASELissä 

Kokemuksellisella oppimisella haetaan mahdollisuuksia tunnetaitojen vahvistamiseen aidossa 

tilanteessa, mutta irti arjen usein aika latautuneista tilanteista. Tavoitteena on tukea varsinaisen 

asiakastyön keskustelutyöskentelyn vaikuttavuutta. Kokemuksellisina harjoituksina voidaan 

hyödyntää arjen tilanteita ja tehtäviä, seikkailua luonnossa ja omassa mielessä, taidetoimintaa jne. 

mutta myös vuorovaikutusharjoituksia hevosten ja koirien kanssa. Oleellista ei ole niinkään mitä 

tehdään, vaan miten se ohjataan ja mitä prosessoinnissa nousee: Mitä tapahtui? Miltä tuntui? Mitä 

opin itsestäni, toisesta ja itsestäni vuorovaikutuksessa toisen kanssa? Mitä otan kokemuksesta 

mukaa arkeeni? 

 

EASEL tunnetaitovalmennuksen kokemuksellisissa harjoituksissa aktiviteetit valitaan harkitusti ja 

niihin liitetään reflektio, oppimisen analysointi ja linkittäminen arkeen tai suurempaan 

kokonaisuuteen (esim. ratsastuksen oppimisen prosessiin). Siihen tulee olla sisäänrakennettuna 

kokemuksellisen oppimisen yleiset periaatteet; Harjoitusten tulee tarjota mahdollisuus omien 

arvojen tutkimiseen ja arviointiin ja ohjaajan pitää huomata ja tarttua oppimistilaisuuksiin, joita 

nousee. Oppimisen pitää edellyttää aloitteellisuutta, päätöksien tekoa ja seurauksista vastuun 

ottamista. Harjoitukset on suunniteltu niin, että niissä on sisäänrakennettuna mahdollisuus oppia 

luonnollisista seurauksista. Ohjeita pitää ottaa vastaan, mutta oppija joutuu myös kyselemään, 

tutkimaan, kokeilemaan, olemaan utelias, ratkaisemaan ongelmia, ottamaan vastuuta itsestä ja 

toisista, olemaan luova ja rakentamaan omassa päässään merkityksiä. Aktiviteetin täytyy sopivasti 

haastaa älyllisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti. Niissä koetaan onnistumista ja epäonnistumista, 

seikkailua ja riskinottoja. Usein edellytetään sopivaa fyysistä ponnistelua. Oppimistehtävän on 

oltava aito ja rehellinen. Oppimistulokset ovat henkilökohtaisia ja muodostavat pohjan 

myöhemmälle kokemiselle ja oppimiselle. Samat periaatteet sopivat myös eläinten koulutukseen. 
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2.2.1 Eläinavusteisuus EASELissä 

EASELin eläinavusteisen tunnetaitovalmennuksen ja terapian tavoitteena on motivoida asiakasta ja 

auttaa yhteistyösuhteen rakentumista asiakkaan ja ohjaajan / terapeutin kanssa. Ratsastuksen 

opetuksessa motivaatio on harvoin ongelma, mutta jännitys on. Toinen keskeinen syy 

eläinavusteiselle työskentelylle EASELissa on laskea asiakkaan kehon stressitasoa ja vahvistaa 

polyvagaalisen teorian sosiaalisen liittymisen järjestelmää (Leikola ym. 2016), ja siten auttaa 

asiakasta pysymään oppimisalueella. Tähän pyritään sekä EASELin tunnetaitovalmennuksessa ja 

terapiassa, että EASEL - ratsastuksen opetuksessa keskittymällä alussa asiakkaan suhteen 

rakentamiseen eläintyöparin kanssa. Kolmanneksi EASEL – hevoset ja - koirat tarjoavat asiakkaalle 

sykähdyttäviä kokemuksia yhteyden saamisesta, nähdyksi tulemisesta, sekä onnistuneesta suhteen 

rakentamisesta, kommunikaatiosta ja leikkisyydestä eläimen kanssa. Sen kaiken toteutuminen 

edellyttää kuitenkin arvopohjaista ja eettistä eläinavusteista työskentelyä, jossa eläintyöparien 

kanssa ei mallinneta mitään sellaista, mikä ei olisi hyvää ihmistenkään kanssa. Neljäs syy on se, että 

persoonallisuus syntyy pohjimmiltaan tunteista, jotka ovat kaikille nisäkkäille yhteisiä. Samoin 

kaikilla nisäkkäillä on kiintymyssuhdehistoriansa, joka vaikuttaa monilla tavoilla yksilön 

oppimiseen, käyttäytymiseen, tunnereaktioihin jne. Rotanpoikasilla emon huono hoiva vaikuttaa yli 

900 geenin kautta sen myöhempään elämään ja mm. miten se aikanaan hoitaa omia poikasiaan 

(Cozolino 2013). Viides selitys löytyy Biofiilia-teoriasta (Wilson 1985) ja kaikista hyvinvointia 

tukevista vaikutuksista, joita luontoympäristöllä jo on osoitettu olevan (Arvay, Goodrich Graham & 

Bekoff, 2018) 

 

Tutkimuksista tiedetään, että ihminen arvioi automaattisesti kohtaamisen ensihetkissä onko toinen 

luotettava ja turvallinen. Aivot reagoivat siihen millainen ohjaaja on itse ihmisenä omine 

kiintymyssuhdemalleineen ja vuorovaikutustyyleineen sekä hänen luomaansa ilmapiiriin, ja sitten 

vasta siihen mitä hän esim. opettaa (Cozolino 2013). Katsoessaan ohjaajan ja eläintyöparin 

suhdetta, asiakas arvioi ohjaajan luotettavuutta myös itselleen. Mekanismi on oletettavasti 

evoluution tärkeäksi katsoma ja kaikille nisäkkäille yhteinen, sillä jo 9 kuukauden ikäinen vauva 

tunnistaa ketkä aikuiset ovat kavereita keskenään (Liberman ym. 2013) ja koirat tunnistavat 

omistajiensa ja toisten ihmisten suhteiden laadun. Koirat myös lakkaavat tottelemasta sellaista 

ihmistä, jota pitävät epäluotettavana (Takaoka ym. 2015). 

 

EASELissa suhtautuminen eläintyöpareihin omanlaisinaan ajattelevina ja tuntevina yksilöinä 

nähdään keskeiseksi vaikuttavuudelle ja arvojen mallintamiselle. Sosionomi Catharina Carlsson teki 

aiheesta Ruotsissa muutama vuosi sitten myös kokeen (Carlsson 2015), jossa jakoi 

vuorovaikutuksen asiakkaiden ja hevosten välillä neljään muotoon: 1. tekeminen ja suorittaminen 

hevonen objektina  2. tekeminen ja suorittaminen hevonen subjektina ( pyrkimys suhteen 

rakentamiseen ja hevosen aikomusten ja tunteiden kuuntelemiseen, mutta 

ratsastus/suorituskeskeinen työskentely)  3. oleminen ja tunteiden kuuntelu hevonen objektina 

(hevosen lähellä, sitä silitellen tmv mutta ei hakien vastavuoroista vuorovaikutusta hevosen kanssa)  

4. oleminen ja tunteiden kuuntelu hevonen subjektina (tutkien vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa 

miltä hevosesta tuntuu, mitä se haluaa jne). Vain viimeksi mainitussa muodossa asiakas alkoi 

erottamaan mikä on omaa ja mikä toista, miettimään hevosen näkökulmaa ja puhumaan tunteistaan.  

Jos työntekijä suhtautui hevostyöpariinsa objektina, ratsastuksen urheiluvälineenä ja erilaisten 

toimenpiteiden kohteena, hevosen kyky rakentaa aitoa (terapeuttista) vuorovaikutusta ei päässyt 

esiin.   

 

EASELin periaatteisiin kuuluu, että jokainen ottaa vastuun vuorovaikutustilanteessa omasta 

”viidestäkymmenenstä prosentistaan”, niin ihmisten kuin eläintenkin kanssa. Pitää myös hyväksyä, 

että toinen tekee omat päätöksensä omalla puoliskollaan. Eläimet ratkaisevat itse kenen kanssa 

työskentelevät ja kuinka pitkään yhtäjaksoisesti. Eihän toisia ihmisiäkään voi pakottaa. Voi vain 

motivoida. EASELissa eläintyöpareilla on vapaus tulla vuorovaikutukseen, pienin merkein 
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kommunikoida terapeutille kokevansa olonsa epämiellyttäväksi ja siirtyä halutessaan kauemmaksi. 

Näin vältetään mallintamasta ei-toivottuja asioita ja epäeettisyys eläintyöparin pakottamisessa, 

mutta myös turvallisuusriskit, jotka kasvavat eläintyöparin joutuessa ahdistavaan tilanteeseen 

pääsemättä siirtymään pois.  

 

Usein ajatellaan, että esim. hevosten kanssa työskentely aitauksessa hevonen vapaana olisi 

turvattomampaa kuin sen pitäminen kiinni, ratsastaminen tai hoitaminen pienessä tilassa kuten 

karsinassa tallissa.  Onnettomuudet sattuvat kuitenkin silloin, kun koira haluaisi pois tilanteesta 

muttei pääse tai hevonen päättää siirtyä toisaalle eikä sillä ole siihen mahdollisuutta kuin voimalla. 

Asiakastyö ilman tohjaajan hyvää suhdetta eläimen kanssa nostaa sekä turvallisuusriskejä että 

epäeettisen toiminnan vaaraa. Tutkimuksen mukaan koirat eivät koe ryhmäterapiassa vapaa-aikaa 

enempää stressiä, jos ne ovat vapaana ja saavat päättää itse vuorovaikutukseen tulemisesta tai 

mennä pois (Glenk ym. 2014).  Se vaatii ohjaajalta hyvää luottamusta suhteeseensa koiratyöparinsa 

kanssa. Toisen tutkimuksen mukaan ratsastajan esiintymisjännitys ei nostanut kilpahevosen 

stressitasoa (von Lewinski 2013), ilmeisesti koska esiintymisjännitys ei liity hengissä säilymiseen ja 

molemmat jo tunsivat toisensa. Harrasteratsujen ja ratsastajien syke nousi sekä taluttaessa että 

ratsastaessa, kun ratsastaja odotti hevosen kohta säikähtävän avattavaa sateenvarjoa. Se kertoo 

hengissäsäilymispelosta (Keeling 2009).  

 

EASEL- eläintyöpari on asiakkaille turvallinen, koska se ei koe tarvetta itse suojautua ja 

puolustautua. Se ei siis ole turvallinen siksi, että se olisi ”totutettu” kaikkeen mahdolliseen. 

Turvallisuuden edellytykset varmistetaan EASELissa eläintyöparin kanssa tehtävällä EASEL 

Turvallisuustestillä. Sillä pyritään varmistamaan, että ohjaaja osaa rakentaa oman eläintyöparinsa 

kanssa turvallisen ja asiakkaalle hyödyllisen työskentelyn edellyttämän suhteen. Ohjaajan on oltava 

eläintyöparinsa silmissä turvaava laumanjohtaja, jolloin eläintyöpari tekee asiakastyötilanteissa 

tilannearvionsa ohjaajan tunnetilan pohjalta. Se ei esim. reagoi asiakkaan hermostuneisuuteen 

merkkinä vaarasta ympäristössä, vaan pyrkii ohjaajan rinnalla saattamaan asiakkaan tunnetilan 

levollisemmaksi.  EASEL – koira ja hevonen osaa jonkun itselleen mukavan jutun, jolla se on 

oppinut saamaan ihmiset houkuteltua vuorovaikutukseen. Meillä oli uskomattoman puhelias ja 

taitava seurustelija hollantilainen puoliveriruuna Arte, joka hermostutti kerran juoma-automaatteja 

asentamaan tulleen putkimiehen. Mies selosti tuohtuneena, että ”hevoset eivät puhu, mutta tuo 

puhuu koko ajan”. Arte oli kuulemma kysynyt kaikista työkaluista ja mitä hän seuraavaksi tekee. 

 

Turvallisuus ja vaikuttavuus riippuvat ennen kaikkea siitä, millaisena ohjaaja näkee hevosen 

eläinlajina, yksilönä, työparina jne. Se vaikuttaa siihen, miten ohjaaja valmentaa eläintyöparinsa 

työhön. Eläintyöparin lajityypillisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin täytyy pystyä vastaamaan arjessa joka 

hetki. Jos ohjaajan hevostyöpari ei asu ohjaajan omassa pihassa vaan karsinapaikalla jollain muulla 

tallilla, talliolosuhteisiin, (tunnelma, levollisuus, lajitoverit, fyysinen ja psyykkinen terveys jne) 

sekä kaikkien hevosen kanssa tekemisissä olevien ihmisten tapa toimia ja arvoihin täytyy kiinnittää 

huomiota.  

 

 

3 ASIAKASTYÖESIMERKKI TUNNETAITOVALMENNUKSESTA  

Terapiatyötä tekevä EASEL Ohjaaja- kurssilainen tuli Savikkoon hakemaan työkaluja suhteen 

rakentamiseen ja vahvistamiseen hevosen kanssa, lisää varmuutta EASEL turvallisuustestin 

irtojuoksutusnäyttöön sekä lisää hienosäätöä omien tunnetilojen tunnistamiseen ja hallintaan 

eläintyöparien kanssa työskennellessään. Tapasimme pihalla ja kävelimme hevostemme Natan ja 

Favon kanssa maneesille. Nata on 12 - vuotias Lipizza - tamma Itävallan Piberin siittolasta ja Favo 

on 11 - vuotias Lipizza-ruuna Slovenian Lipican siittolasta. Molemmat ovat muuttaneet meille 

Savikkoon syksyllä 2014. Narenta on jo erinomainen EASEL – hevonen kaikenlaisten asiakkaiden 
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kanssa. Favory on loistava työparini ratsastuksen opetuksessa ja EASEL Ohjaaja – kurssilaisten 

koulutuksessa, mutta se ei tee terapiatyötä. Favo on turvallinen ja hallittavissani vapaanakin, mutta 

se ei samalla tavalla kestä terapia-asiakkaiden mahdollisesti yhtäkkiä nousevia ahdistuksen tunteita 

kuin Narenta. Molemmat ovat kasvaneet laumoissa isoilla vuoristolaitumilla, mutta jalostusoreille 

tyypilliseen tapaan Favory on otettu laumasta karsinaan nelivuotiaana. Vaikka se meillä elääkin taas 

oman laumansa kanssa isoilla laitumilla kesät talvet, sen tunnemuistoissa on jälki. Jos asiakkaalla 

nousee joku pakottamiseen liittyvä trauma, Favo laukkaa ympäri maneesia. Se ei vahingoita ketään 

ja rauhottuu siitä kyllä nopeasti, mutta EASELissä hevosia tai koiria ei käytetä ”peilaamaan” 

asiakkaiden tunnetiloja.   

 

Hevoset olivat vapaana maneesissa ja tutkiskelivat hiekan tuoksuja sillä aikaa kun kävimme 

asiakkaan kanssa läpi hänen tavoitteet ja toiveet päivän valmennukselle. Hän toivoi lisää taitoa 

suhteen rakentamiseen hevosen kanssa, jotta hän voisi vahvistaa omaa suhdettaan oman 

hevostyöparinsa kanssa. Hän halusi myös ohjausta turvallisuustestissä vaadittavaan 

irtojuoksutusnäyttöön. Hänen omaan työhön liittyvät tavoitteet olivat omien tunnetilojen tunnistus 

ja hallinta. Hän halusi myös tutkia miten hevosemme reagoivat häneen, kun yksityiselämän surutyö 

painaa hänen mieltään. Hevoset ovat äärettömän herkkävireisiä ja erityisesti ne hakevat 

tilannearvionsa ohjaajan tunnetiloista.  

 

Nata ja Favo tulivat maneesikierroksensa jälkeen minun ja asiakkaan kanssa seurustelemaan. 

Molemmat pyysivät minua rapsuttamaan ja samalla he tutustuivat asiakkaaseen. Alkukeskusteluun 

käytetään aina rauhassa aikaa toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden kirkastamiseksi. Samalla asiakas 

saa aikaa laskeutua arjestaan tietoiseen läsnäoloon. Lähtökohtaisesti alkukeskustelu käydään ilman 

eläimiä, mutta isossa maneesissamme hevosilla on myös mahdollisuus mennä kauaksi ja toisaalta 

tulla luokse, kun niistä tuntuu, että asiakas on ”riittävän tasapainoinen ja levollinen” ollakseen 

valmis työhön. Alkukeskustelun aikana ohjaajana kuulostelen mikä on asiakkaan sen hetkinen 

tunnetila. Onko pinnan alla mahdollisesti jännitystä, ahdistusta, pelkoa, huolta, kiukkua tai vaikka 

aggressiota, jotka voivat vaikuttaa siihen voivatko hevoset osallistua harjoituksiin lainkaan. 

Tarvittaessa pyydän hevosia pysymään etäämmällä. Voimakas ahdistus, pelko ja aggressio ovat 

kaikki tunnetiloja, jotka täytyy nostaa keskusteluun ja miettiä mikä sen aiheuttaa. Tunteet tarttuvat 

ja negatiivisten tunteiden piilottamisyritys nostaa tutkitusti ihmisillä keskustelukumppanin 

stressitasoa. Hevosille tunneviestit ovat normaalia ääneen puhumista ja viestejä ympäristön 

turvallisuudesta. Hevosta kohtaan on väärin altistaa niitä tällaisille vahvoille negatiivisille 

tunnetiloille, sillä se ei voi tietää, että asiakasta hermostuttaa vaikka töissä ollut palaveri. Tunnetila 

on sille sama ja viestittää, ettei asiakas halua olla sen kanssa. Lisäksi asiakkaan ei ole mahdollista 

oppia näiden tunteiden vallitessa, joten ne on siksikin käsiteltävä pienemmäksi. Turvallisuustestin 

läpäisevät EASEL eläintyöparit osaavat hakea ohjaajalta tukea ja ottavat ohjaajan tunnetilan 

viestinä turvallisuudentasosta, mutta lukevat itseensä kohdistuvat tunnetilat suoraan asiakkaista. 

Negatiivisten tunnetilojen noustessa eläintyöparit siirtyvät tilanteesta kauemmaksi ja jättävät 

asiakkaan ohjattavalle. Nyt Nata ja Favo nauttivat heti asiakkaankin läheisyydestä ja odottelevat, 

että päästään siihen osioon, jossa he pääsevät isommin osallistumaan. 

 

Rakensimme asiakkaalle Rivendelliä maneesiin yhdessä Favon ja Natan kanssa. Asiakas lainaa 

valmennuksen aikana minun suhdettani hevostyöpareihini ja pääsee siksi kokemaan EASELin 

Suhteen Rakentamisen Prosessin vaiheita nopeammin kuin rakentaessaan omaa suhdettaan 

hevoseen. Hoivan ja läheisyyden tuntuminen hyvältä ja oksitosiinin erittyminen edellyttävät 

riittävää turvallisuuden tunnetta. Jo pelkän alkukeskustelun aikana hevoset huomasivat, että 

asiakkaalla on terveet rajat. Asiakas antoi heidän olla rauhassa, eikä syöksynyt suin päin omasta 

tahdostaan väkisin heitä paijaamaan. Hevosilla oli mahdollisuus siirtyä kauemmaksi, mikäli 

halusivat. Ja kun ne pyysivät minua tai asiakasta tietystä kohdasta paijaamaan, ymmärsimme mitä 

ne toivoivat. Minä otin asiakkaan osaksi meidän porukkaamme ja, koska minun suhde 

hevostyöparieni kanssa on ansaitun johtajuuden tasolla, ne luottavat, että pidän heidät turvassa enkä 
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tuo ketään sellaista heidän luokse, joka voisi tehdä heille pahaa ja näin rikkoa meidän välistä 

luottamusta. Hevosilla ei siis ollut mitään syytä olla toivomatta asiakasta meidän ”porukkaamme”. 

Asiakas puolestaan näki hevosten tavasta olla minun kanssani, miltä keskinäiseen välittämiseen, 

luottamukseen ja kunnioitukseen perustuva suhde näyttää ja tuntuu. Hän näki, että ne kunnioittavat 

meidän molempien omaa tilaa. Hevoset eivät tulleet lähemmäksi, kuin mikä tuntuu sekä heistä että 

asiakkaasta tuntui hyvältä. Hevoset yrittivät neuvoa rapsutusohjein omalla 50 prosentillaan miten 

suhdetta voisi rakentaa. EASEL – hevosia ei kouluteta nameilla tekemään mitään asiakkaiden 

kanssa, vaan nauttimaan yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Jokaisen täytyy liittyä porukkaan 

rehellisesti ja aidosti siksi, että haluaa olla muiden kanssa.   

 

Tällä kertaa asiakkaalla oli oma henkilökohtainen surutyö, jonka hän toi esille. Näitä ei lähdetä 

erityisemmin puimaan ratsastusvalmennuksissa, mutta tunne on tärkeä sanottaa, jolloin se jo alkaa 

laantua. Surun aiheuttajalle emme voineet mitään, joten asiaan ja tunnetilaan tarkoituksella 

vellomaan jääminen ei olisi vienyt meitä valmennuksellisesti eteenpäin. Surun noustessa pintaan 

tasapainoiset, levolliset ja hyvinvoivat eläintyöparit pyrkivät lohduttamaan. Nata ja Favory siirtyivät 

lähemmäksi asiakasta ja pyysivät häntä rapsuttamaan toivomistaan kohdista. Asiakkaalla oli surua 

lukuun ottamatta rauhallinen ja turvallinen olo, jolloin keskittymisen siirtäminen hevosten viestien 

kuulemiseen ja heidän hoivaamiseen lisäsi porukkaamme kuulumisen tunnetta ja hyvää oloa.  

 

Psykoedukaationa kertasimme asiakkaan kanssa EASELin Toleranssiympyrän sekä Suhteen 

Rakentamisen Prosessin. Kertasimme, miten voi tunnistaa onko tunnetila oma, vai joltain muulta 

tarttunut. Kun huomaa, että itsessä on noussut jokin tunnetila, kannattaa pysähtyä ja kuulostella 

mistä tunnetilasta on kyse (ks kohta 2.1.8 tunteet ja viestit tunteiden takana). Sen jälkeen kannattaa 

hengittää syvään muutaman kerran ja katsoa hälveneekö tunnetila. Jos tunnetila hälvenee, se on 

tarttunut joltain muulta. Jos taas esim. pelkäät hevosta, pelko ei vähene hengittämällä syvään, vaan 

siirtymällä sinusta turvallisen etäisyyden päähän.  

 

Reflektoimme asiakkaan kysymystä ohjaajan työkyvyn itsearvioinnista. Koska tunteet tarttuvat 

suoraan kehosta kehoon, ohjaajan on tärkeä voida lähteä asiakastilanteeseen tuomatta siihen 

valtavaa määrää eri tunnetiloja mukanaan. Ohjaajan täytyy olla niin ns. neutraalina, että hän pystyy 

aidosti huomaamaan asiakkaan todelliset tunnetilat sekä näkemään tilanteet ja kuulemaan asiat, niin 

kuin asiakas ne tarkoittaa värittämättä niitä omilla tunteillaan. Omaa asiakastyötä tehdessä on tärkeä 

kiinnittää huomiota siihen, pystyykö oikeasti palvelemaan asiakasta ja onko näin työkykyinen. 

Paljonko asiakkaalle tulisi sitten kertoa, jos omaa mieltä painaa jokin asia. Asiakkaan 

valmennuksessa fokuksen tulee olla asiakkaassa ja siinä minkä takia hän tulee valmennukseen.  

 

Ohjaajan täytyy ottaa vastuu omasta työstään ja tunnistaa mihin hän voi vaikuttaa ja mihin ei. 

Ihmiset, joiden kanssa ohjaaja tekee töitä, ovat paljon muutakin kuin mitä heistä tietää, eikä 

ohjaajan tarvitse kaikkea tietää. Yhtä lailla ohjattavan ei kuulu tietää kaikkea ohjaajasta eikä ohjaaja 

voi siirtää hänen omia ja valmennukseen kuulumattomia asioita asiakkaalle. Asiakkaalla ja 

ohjaajalla on omat tarinansa ja matkansa, jotka ovat kiinnostavia, mutta ohjaaja kertoo asiakkaalle 

vain sen, mistä asiakkaalle on hyötyä oman itsetuntemuksensa ja sosiaalisen tilannetajunsa 

vahvistamisessa. Jos juuri ennen asiakkaan valmennusta tulee tilanne, s posti, puhelinsoitto tai muu, 

josta nousee jokin tunnetila päällimmäiseksi, on hyvä sanoa asiakkaalle: ”olen pahoillani, pääsin 

juuri puhelimesta (tm). Tarvitsen ihan muutaman minuutin ja tulen aivan kohta perässä.” Asiakkaan 

voi ohjata työtiloihin riisumaan päällysvaatteita, sillä välin, kun ohjaaja hengittelee syvään, jäsentää 

ajatukset ja siirtää fokuksen alkavaan asiakaskäyntiin. Ääritapauksessa asiakkaan valmennus on 

siirrettävä toiseen ajankohtaan.  

 

Kokemuksellisessa osuudessa läksimme asiakkaan kanssa liikkeelle suhteen rakentamisen 

prosessista ja suhteen rakentamisesta hevosen kanssa edeten kohti turvallisuustestin 

irtojuoksutusnäytön harjoittelua. Molemminpuolinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus oli välittynyt 
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puolin ja toisin jo kirkastuskeskustelun aikana. Yhteistä kieltäkin oli harjoiteltu mm hevosen 

pyytäessä rapsuttamaan tietystä kohdasta ja asiakkaan reagoidessa pyyntöön. Ohjaajan suhdetta 

lainaten perusluottamus asiakkaan ja hevosten välille on jo niinkin lyhyessä ajassa rakentunut. 

Asiakkaan ei ole mahdollista päästä minun hevoseni kanssa ansaittuun johtajuuteen. Kun 

ratsastusasiakkaani tekee ennen selkään nousua aina irtojuoksutuksen, hän lainaa minun suhdettani. 

Me yhdessä hevoseni kanssa opetamme asiakasta. Kyse irtojuksutuksessakin on siinä tilanteessa 

hevosen ja hänen keskinäisen kunnioituksen, yhteisen kielen ja kommunikaation pelisääntöjen 

sopimisesta. Samalla asiakas myös harjoittelee kontaktissa pysymistä ja katkenneen yhteyden 

uudelleen rakentamista jalat maassa, eikä selässä, jossa aivoja kuormittavat suunnistamiseen ja 

kehonhallintaan riittyvät lisätehtävät. EASEL – työssä asiakkaan ja hevosen on siis mahdollista 

rakentaa hyvä yhteistyö- ja oppimissuhde, ja sitä asiakas lähti rakentamaan Favon ja Natan kanssa.  

 

Koska oli jo päästy hoivaan asti alkukeskustelun aikana, lähdettiin tutkimaan maneesissa olevia 

verhoja, esteitä, leluja, oviaukkoja ja harjoja. Maneesissa on tärkeä olla riittävästi erilaisia asioita, 

joita voi lähteä yhdessä tutkimaan. Ohjaaja auttaa asiakasta huomaamaan hevosen ehdotukset 

esimerkiksi tutkia jotain tiettyä asiaa. Tällä valmennuskerralla Natan ja asiakkaan ”hetki” oli 

vaaleanpunaisen verhon luona, jonka tutkimiseen Nata pyysi asiakkaalta käsiparia avuksi. He 

yhdessä tutkivat vaaleanpunaista hieman läpinäkyvää verhoa ja ihastelivat miltä maailma näyttää 

sen läpi. Favo taas toiminnallisempana pyysi esteen pystyttämistä viemällä asiakkaan estetolppien 

ja puomien luo ja tönimällä tolppia. Ylitimme yhdessä rakentamamme esteen porukalla ja 

lähdimme harjapakin luokse tankkaamaan välillä taas hyvänolon hormoneja seuraavaa haastetta 

varten.  

 

Irtojuoksutuksen harjoittelussa tulee väkisin asiakkaan ja hevosten välille pieniä 

väärinymmärryksiä. Heidän välisen suhteen täytyy olla sellaisella tasolla, että jokainen voi 

harjoitella ja välillä tehdä virheitä ilman, että luottamus ja suhde menee rikki. Jos hevosesta tai 

asiakkaasta yhdessäolo, hoiva, avun antaminen ja vastaanottaminen ei tunnu hyvältä, harjoittelussa 

sattuvia kömmähdyksiä on vaikeampaa paikata. Vaikka asiakas lainaakin ohjaajan suhdetta 

harjoitukseen, koirat ja hevoset kävelevät pois sellaisen asiakkaan luota, jonka kanssa niiden on 

epämiellyttävä olla. Myös Favo ja Nata osaavat ehdottaa asiakkaille hoivaosastoa aina kun niistä 

tuntuu, että asiakas alkaa pomottamaan. 

 

Turvallisuustestin irtojuoksutusnäytössä ohjaaja pyytää eläintyöpariaan vapaana isolla alueella 

tekemään ympyrällä kaikki kolme askellajia, vaihtamaan suunnan, tekemään samat kolme askellajia 

toiseen suuntaan ja tulemaan ohjaajan luo -  pari askelta per askellaji riittää eli hevonen voi tehdä 

sen kaiken yhden ympyrän aikana. Tällä mitataan ohjaajan ja eläintyöparinsa suhdetta. Kun suhde 

on riittävä, hevonen tekee irtojuoksutuksen ohjaajan ympärillä eikä tarvita aitoja tai seiniä. Se ei 

myöskään kuumene laukannostosta eikä hevosta joudu ajamaan laukkaan. Pelkät sanat esim. käynti, 

ravi ja laukka riittävät ja ehkä käden heilautus. Irtojuoksutuksella varmistetaan ohjaajan ja 

eläintyöparin suhteen laatu sellaiseksi, että tarvittaessa eläintyöpari kuuntelee ja tottelee ohjaajaa 

"vanhempana ja viisaampana". Se on tärkeä fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psyykkisen 

turvallisuuden ja eettisen eläinavusteisen työskentelyn turvaamiseksi. Johtajuus on EASELissä 

vanhemmuutta. Tämä on luonnollista, sillä myös hevoset kuuntelevat laumassaan vanhempiaan ja 

kokeneempiaan arvioidessaan tilanteita.  

 

Aloittaessamme irtojuoksutuksen harjoittelun sanoin asiakkaalle, että hän voi itse kysyä Natalta ja 

Favolta kumpi lähtisi auttamaan häntä harjoittelussa. Nata oli jo parveillut asiakkaan luona ja 

selvästi oli innokkaana osallistumassa. Favo oli siirtynyt kauemmaksi ja ikään kuin jätti tilanteen 

Natalle. Asiakas sanoi ääneen haluavansa tehdä Favon kanssa, mutta pyytäessään tätä luokseen 

Favo siirtyi hermostuneesti vielä kauemmaksi. Pysäytin hetkeksi tilanteen, otin Favon vierelleni 

rauhoittumaan ja kysyin asiakkaalta, miltä hänestä sillä hetkellä tuntui ja oliko tapahtunut joku 

muutos? Hän sanotti ääneen, että ajatuskin irtojuoksutusnäytön harjoittelusta nosti hänessä 
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suorittamisen tunteen ja paineita onnistumisesta. Favo ei osaa samalla lailla siirtää muiden tunteita 

pois kehosta kuin Nata ja sen takia välttää tulemasta tilanteisiin, jossa muilta tarttuu jännitystä tai 

suorituspaineita. Koska asiakas ei heti huomannut kehossaan noussutta tunnetta, eikä Favon viestejä 

haluttomuudesta sillä hetkellä osallistua harjoitukseen, Favo Nataa heikommilla tunnetaidoilla otti 

tunnetilan omaan kehoonsa. Favo tuli heti pyynnöstäni luokseni ja otti minun levollisen tunnetilan 

jännityksen tilalle. Samalla asiakas näki taas, kuinka voimakkaasti tunteet tarttuvat ja kuinka 

tärkeää on pystyä erottamaan omat tunteensa toisten tunteista. Favo vielä harjoittelee tätä. Favo ei 

ole valmis terapiatyöhön mutta harjoittelee EASEL Ohjaaja-kurssilaisten kanssa omia taitojaan.  

 

Uudelleen ajatuksensa koostettuaan ja levollisella tunnelmalla asiakas lähti Natan kanssa 

keskemmälle harjoittelemaan. Favo jäi minun vierelle seuraamaan. Asiakas pyysi Nataa 

kävelemään ympyrällä, mutta yhteys hänen ja Natan välillä hävisi heti Natan siirryttyä käyntiin. 

Nata lähti vaeltamaan kauemmaksi ja keksi itse tekemistä (estetolppien tutkimista ym). Vasta kun 

asiakas otti Nataan uudestaan katsekontaktin ja kertoi mitä hän toivoisi Natan tekevän, hän sai 

säilytettyä yhteyden ja sai Natan tulemaan takaisin luokseen.  

 

Teimme saman harjoituksen muutaman kerran. Asiakas pyysi uudestaan, he vaihtoivat suuntaa ja 

Nata tuli taas luokse. Seuraavaksi oli ravisiirtymisen vuoro. Asiakas pyysi pehmeästi ravia ja Nata 

katsoi häntä ”tarvitseeko nyt tosiaan ravata?”. EASEL hevosten ei kuulu tehdä mitä tahansa 

kyselemättä. He odottavat reilua minä – sinä – suhdetta, mutta selkeitä ja varmoja ohjeita. Kaikki 

varmasti seuraavat mieluiten itsevarmaa ja selkeästi pyyntönsä antavaa ihmistä. On kyse siitä, miten 

pyytää ystävänä, kannustaen mutta tarkoittaen mitä sanoo ilman, että säikäyttää, pompottaa tai 

vaikuttaa hyökkäävältä.  

 

Asiakas pyysi muutaman kerran ravia, ensin vahingossa säikäyttäen, sitten pompottaen. Nata 

kääntyi kannoillaan ja käveli suoraan vaaleanpunaiselle verholle. Asiakas tajusi välittömästi, että 

Nata pyysi samanlaista yhteyttä, kuin mikä heillä oli ollut verhoja tutkiessa. Verhoilta he siirtyivät 

yrittämään uudestaan ja ravi onnistui. Laukan pyytäminen vaatii vielä lisää varmuutta asiakkaalta. 

Nata kysyi taas, tarvitseeko hänen tosiaan hiota ja ottaa laukka-askeleet. Käytyään vielä kerran 

verholla muistuttamassa yhteydestä ja yhteistyöstä, asiakas sai Natalta pyydettyä laukan riittävän 

napakasti mutta niin, että samanarvoisuus ja yhdessä tekeminen välittyi ja Nata halusi 

vapaaehtoisesti tehdä sen asiakkaan kanssa. Koko harjoittelun ajan Favo seisoi vapaana rauhassa 

lähelläni. Se hermostuu vain itseensä kohdistuvasta liian suureksi kokemastaan paineesta ja nyt sitä 

ei enää ollut ilmassa.  

 

Purkukeskustelussa kävimme läpi mitä ajatuksia ja tunteita harjoittelu Natan kanssa nosti esille. 

Mitä tapahtui, miltä tuntui, mitä asiakas oppi ja mitä hän vei mukanaan kotiin/töihin? Purun jälkeen 

kävelimme yhdessä maneesilta alas pihalle ja päästimme Favon ja Natan laitumelle.  

 

Jos asiakas olisi ratsastusasiakkaani, hän toistaisi seuraavalla tunnilla saman mutta etenisi 

todennäköisesti jo Narentan satulaan harjoittelmaan samanlaisen yhteyden ja yhteistyösuhteen 

ylläpitämistä selästä.  

 

 

3.1 Työympäristö 

Tunnetaitovalmennuksessa on huomioitava vaikuttavana tekijänä ympäristö. Luontoympäristöllä on 

itsessään jo tutkitusti merkittäviä vaikutuksia mielialaan ja stressitasoon (esim. Harward School 

2014). Luontoympäristö on kokemuksellisessa tunnetaitovalmennuksessa keskeisessä asemassa 

vahvistamassa muun ammatillisen työn vaikuttavuutta sekä lisäämässä asiakkaiden 

osallistumismotivaatiota ja tyytyväisyyttä. Luontoympäristössä sydämensyke, hengitystiheys ja 
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verenpaine laskevat. Ympäristö voi toki olla myös sisätiloissa. Rauhallinen ja levollinen 

työympäristö ja yksityisyys ovat kuitenkin tärkeitä kaikessa asiakastyössä.  

 

Hevosten kanssa työskennellessä on tärkeä huolehtia, että talliympäristö on levollinen ja 

rauhallinen. Meillä Savikossa hevosten karsinat ovat niiden koteja eikä asiakkaat mene sinne. 

Asiakkaat työskentelevät hevostemme kanssa vain kentällä, maneesissa tai laitumella, joissa 

hevosilla on tilaa siirtyä halutessaan kauemmaksi. Samalla tavalla koirat ovat meillä vapaana ja 

työalueena on koko Savikon tila. Koirat voivat kuitenkin tulla myös asiakastyötiloihin pelaamaan 

lautapelejä yms. 

 

 

 

4 ELÄINTYÖPARIN KOULUTTAMINEN EASEL-TYÖHÖN (KOIRAT JA HEVOSET) 

Kaikki tulevat eläintyöparit tarvitsevat ohjausta ja valmennusta voidakseen tehdä asiakastyötä. 

Eläintyöparilla täytyy olla käsitys siitä mitä häneltä pyydetään, mikä hänen rooli on, riittävä suhde 

ohjaajan kanssa ja luottamus siihen, että ohjaaja pitää hänet henkisesti ja fyysisesti turvassa ja 

auttaa aina kun eläintyöpari tarvitsee apua. Kaiken pohjalla on kuitenkin tavallinen hyvin 

käyttäytyväksi perheenjäseneksi kasvatus, joka tulee arjessa, jossa EASEL on osa elämää ja tapaa 

kohdata toinen toisensa jalkojen määrästä riippumatta. 

 

Eläintyöparinkin kasvatuksessa seurataan EASELin Suhteen Rakentamisen Prosessia ja 

laajennetaan Toleransssiympyrän ”keltaista”. Hyvät käytöstavat opetetaan sille niin kuin muillekin 

perheen ”lapsille”.  

 

 

4.1 EASELin oppimisteoria eläinten koulutuksessa 

Ihmisten oppimisteoria on ollut jo pitkään sosiaalinen konstruktivismi. Eläinten koulutuksessa 

oppimisteoria on kuitenkin edelleenkin monien ihmisten mielessä operantti ehdollistuminen ja 

siihen liittyvä eläinkäsitys (vrt ihmiskäsitys). Se on vaikuttanut viime vuosiin saakka eläinkognitio- 

ja käyttäytymistutkimusten kysymysten asetteluun ja tutkimusmenetelmiin sekä eläinavusteisen 

terapian vaikuttavuustutkimuksiin. Se ei sinällään ole ”väärin”, mutta aliarvioi koirien ja hevosten 

sosiaalista älyä.  

 

Vuonna 2012 maailman johtavien neurobiologien ja eläinkognitiotutkijoiden Gambridge – 

julkilausuma muutti biologista maailmankuvaamme julistamalla merkittävän tutkimusaineiston 

perusteella, että myös muilla nisäkkäillä, linnuilla ja mm. mustekaloilla on tietoisuus itsestä, tunteet 

sekä niihin perustuva tietoinen toiminta (Cambridge Declaration on Consciousness, 2012). 

Tietomäärä eläinten kognition- ja käyttäytymistutkimuksissa on lisääntynyt merkittävästi ihan 

muutaman viime vuoden aikana. Liitteessä on joitakin mielenkiintoisista tutkimuksista.  

 

EASELin oppimisteoria on myös eläinten kanssa sosiaalinen konstruktionismi. Näkemys perustuu 

biologiaan ja kokemukseen. Vasta parin viimevuoden aikana on saatu tutkimustuloksia siitä, että 

koirat oppivat tutkitusti sosiaalisen mallioppimisen (Do as I do) periaatteella koulutettaessa 

paremmin kuin nk. shapingillä ja tutkijat korostavat lisäksi tärkeänä tuloksena, että sosiaalinen 

oppimismenetelmä vahvistaa koiran muistia, opitun yleistämistä ja ao. sanan oppimista (Fugazza 

ym 2015). Hevoset oppivat toisilta hevosilta vuorovaikutuksessa (Krueger ym. 2013) ja kokeneen 

hevosen katsominen auttaa nuorta hevosta (Rørvang ym. 2015). Ne myös tunnistavat ihmisten 

tunnetiloja (Smith ym. 2016) ja ottavat vinkkejä ihmisiltä ts. lukevat aikomusta (Lovrovicha ym. 

2015).   
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Edelleen tutkimuskenttää vaivaa vaikeus käsitellä lajien välistä kommunikaatiota. Yhdessä 

tuoreessa tutkimuksessa hevoset oppivat pyytämään ihmisiltä apua (loimen päälleen) käyttäen 

symboleja kommunikointiin (Mejdell ym. 2016). Käytännön elämässä ne osaavat pyytää loimen 

halutessaan ilman symbolejakin. Jos Jojo-ruunamme ei halua loimea, se kääntää päänsä pois tarjolla 

olevasta kaula-aukosta. Jos sitä koittaa vaatia ottamaan loimen, se kävelee kierroksen karsinan 

ympäri. Jos se haluaa loimen päälleen mieluummin poikaystävältäni, se tuuppaa minua turvallaan 

ulos karsinasta ja ottaa loimen auliisti häneltä. Ulkona se seisoo hiljaa, jos haluaa loimen pois ja 

kävelee kauemmaksi, jos haluaa pitää sen. Selkeää puhetta. Sitten on toki tilanteita, joissa sen on 

luotettava ihmisten kykyyn lukea sääennusteita ja silloin sille vain sanotaan napakasti että nyt se 

loimi laitetaan. Kolme vuotias bordercollie Hottis pyytää autossa vessataukoa laittamalla tassun 

kädelleni. Kokenut EASEL- koira Ben saa asiakkaan kuin asiakkaan hakemaan Studiossa hyllyltä 

lautapelin ja pelaamaan kanssaan, vaikka asiakkaalla ei olisi mitään kokemusta koirista. Näitä arjen 

tilanteita on vain vaikea tieteellisesti tutkia. R. Sheldraken kirjoissa on paljon hauskoja tarinoita 

monimutkaisista koejärjestelyistä eläinten ja omistajien välisen kommunikaation todistamiseksi.    

 

Sosiaalikonstruktivistinen oppimiskäsitys lähtee siitä, että mieli ei vain rekisteröi havaintoja,  vaan 

tieto rakentuu aktiivisen ajatustyön kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys näkee tiedon yksilön kannalta suhteellisena ja jatkuvasti 

muuttuvana. Harjoittamalla oppimaan oppimisen taitoja paranevat ihmisen mahdollisuudet toimia 

muuttuvassa maailmassa ja valikoida sekä ymmärtää informaatiotulvasta itselleen olennaisia tietoja. 

Sama pätee myös esim. hevosiin ja koiriin, jotka ovat oppineet oppimaan. Oppiminen on sidoksissa 

siihen toimintaan, mielentilaan ja kontekstiin, jossa tietoa opitaan ja käytetään. Tietojen ja taitojen 

opettelu on tehokkainta samanlaisissa tai vastaavissa tilanteissa tai oloissa, jossa niitä on tarkoitus 

hyödyntää. Siksi myös eläintyöparien koulutuksessa on oleellista kiinnittää huomiota niihin. 

 

 

4.2 Koulutusprosessi 

Hevos- ja koiratyöparilla täytyy olla hyvät yhteistyötaidot ohjaajan ja asiakkaan kanssa. Sen täytyy 

olla koulutettavissa, pitää ihmisistä, omata hyvä keskittymiskyky ja reagoida terveellä tavalla. Sen 

täytyy aikuisena työparina kestää uusia tilanteita, ääniä ja yllätyksiä silloin, kun ei ole selkeää 

vaaraa ja vierellä on hänen ohjaajansa. Eri tunnetiloista sen täytyy palautua nopeasti. Sen tulee olla 

ohjaajan kanssa turvallinen ja luotettava vieraidenkin ihmisten kanssa. Sillä täytyy olla korkea 

kynnys puolustautua aggressiivisesti ja sen pitää ilmaista tunteensa ja aikomuksensa turvallisesta. 

Työpariksi sopiva eläin antaa tutun ihmisen ja rauhallisen vieraan koskettaa itseään, tykkää 

”seurustella” ja pitää hoidettavana olemisesta. Parhaat työparini hakevat vieraaseen kontaktia kuin 

juhlista innostuneet pikkulapset ja lähtevät innokkaasti ”esittelemään paikkoja” ympäri maneesia. 

 

EASEL – eläintyöparin kasvatusprosessi voidaan kuvata seuraavasti prosessin etenemisen 

arviointikriteerien kautta. 
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4.3 Hevosen valinta 

Hevonen ei välttämättä ole ensimmäinen työpari, joka tulee mieleen, kun puhutaan itsetuntemuksen 

ja ihmisten välisten vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittämisestä. Hevonen on kuitenkin 

loistava harjoitusvastustaja. Hevosemme Savikon tilalla Vihdissä ovat antaneet EASEL Trainingin 

koulutuksiin osallistujille lukemattomia ikimuistoisia kokemuksia vuorovaikutuksen dynamiikan 

lainalaisuuksista. Ne tekevät sen kiertelemättä, muutamassa minuutissa ja suoraan maaliin, mutta 

toisaalta sekä koskettavalla että humoristisella tavalla. Tyypillinen kommentti onkin: "mä en olis 

ikinä uskonut miten hevoset näyttää ihan suoraan meidän jokaisen vuorovaikutustyylin ja mitä me 

opittiin muutamien minuuttien harjoituksista!" Kokemuksia muistellaan vielä työpajassa 

puolenvuodenkin päästä. Kokemuksellinen oppiminen on myös ollut aivan yhtä tehokasta ja 

turvallista niille, joilla ei ole ollut juurikaan aikaisempia kokemuksia hevosista.  

 

Ihannerotua ei ole olemassa, vaan kasvatuksella on suurempi merkitys. Se alkaa turvallisella 

kiintymyshistorialla sekä hevosten että ihmisten kanssa. Kaikki nisäkäsvauvat saavat 

turvallisuudentunteen, hoivan ja sosiaaliset taitonsa emoltaan ja lauman muilta jäseniltä. Ihminen 

tulee siihen mukaan yhtenä lauman vastuullisena jäsenenä, johon varsakin oppii luottamaan ja 

kunnioittamaan. Onnellinen varsa-aika ja luonnollinen vierotus laumassa sekä aikuisenakin 

mahdollisimman pysyvät laumatoverit (fyysinen kontakti toisiinsa) on tärkeää tasapainoisen ja 

hyvinvoivan hevosen kannalta. Päivittäinen ihmisten antama hoito, käsittelytapa ja koulutus 

vaikuttavat sitten lopullisesti siihen tuleeko hevosesta sopiva EASEL-työhön.  

 

Eläintyöparia etsiessäsi tutustu mahdollisiin hevosiin huolella ja katso saatko heihin kontaktia. 

Haluaako hevonen mieluummin olla toisten hevosten kanssa kuin omistajansa, tai piiloutuuko se 

peräti muiden hevosten taakse? Onko hevonen kiinnostunut sinusta? Onko se järkevän varovainen 

mutta reipas myös uudessa ympäristössä? Arvioi kuinka hyvin hevonen luottaa omistajaansa eli 

myyjään. Hevonen ei saisi olla omassa kotonaan ja omistajansa kanssa hermostunut.  Meillä on 

Savikkoon tullut vuosien varrella monia ”vaaralliseksi” kuvailtuja ja pelokkaita hevosia. Niistä on 

tullut ihania kavereita ja vaihtelevasti EASEL – työhön sopivia työpareja, mutta niiden kuntoutus 
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on vaatinut vuodesta ylöspäin aikaa, levollisen laumamme  ja kaiken osaamisemme. Katso 

millaisessa fyysisessä kunnossa hevonen on ja syökö hän hyvin. Onko hän leikkihaluinen? Voit 

tietenkin “pelastaa” hevosen, mutta varaudu pitkään työhön ja siihen ettei hevosesta välttämättä 

kuitenkaan tule sinulle työparia EASEL työhön.   

 

Jos mahdollista, käy katsomassa mahdollista tulevaa työpariasi useasti. Osta varsa luotettavalta, 

asiansa osaavalta kasvattajalta, sillä hevosen kasvuolosuhteiden tulee olla levolliset, 

luonnonmukaiset ja sopivasti virikkeelliset. Varsa-aika ja nuoren hevosen koulutusvuodet ovat 

todella tärkeitä kausia trikkereiden välttämisessä ja tasapainoisen työkaverin kehittymisessä! 

Turvattomasta 5-6-kuukautisena vieroitetusta ja varsalaumaan unohdetusta kiertolaisnuoresta tulee 

usein jatkuvassa hälytysvalmiudessa elävä kuumakalle tai juntturalta vaikuttava mutta yllättävillä 

tavoilla reagoiva jyrä. Todellisuudessa sellaisen hevosen persoonaa et näe, ennen kuin se on aidosti 

palannut sinisen kautta keltaiselle. Olemme kuntouttaneet useita hevosia ja siihen menee puolesta 

vuodesta pariin. 

 

Mieti siis mihin lähdet ja mihin aikasi ja osaamisesi riittää, ennen kuin ostat hevostyöparin. 

Ulkopuolisella tallilla et pysty juurikaan vaikuttamaan miten hevostasi siellä käsitellään ja 

millaisessa tallin ihmisten tunneilmapiirissä se elää. Valitse siis tallikin huolella ja mieluiten pidä 

itse 2-3 hevosta, jotta niillä on aina pysyvät tarhakaverit toisistaan. Vieraalla tallilla on tärkeä myös 

selvittää, miten voit siellä mahdollisesti työskennellä. Jos kasvatat itse, tyypillinen haaste on rajojen 

oikeanlainen ja oikea-aikainen asettaminen ensimmäisen neljän vuoden aikana, jottei kasvata 

mahdotonta sunnuntailastakaan.  

 

 

4.4 Koiran valinta 

Ihannerotua ei ole olemassa, mutta taistelu-, suojelu- ja laumanvartijaksi jalostetut ja vieraiden 

kanssa varautuneet koirat sopivat huonosti eläintyöpariksi. Ne voivat tulkita tilanteita asiakastyössä 

väärin ja koiratyöparin täytyy olla turvallinen vieraidenkin ihmisten kanssa. Vahvan metsästysvietin 

omaavat koirat voivat olla sopimattomia siksi, että ne eivät pysy kontaktissa. Koiran täytyy haluta 

olla ohjaajan kanssa, olla koulutettavissa ja pitää ihmisistä, sillä täytyy olla hyvä keskittymiskyky ja 

on ehdottoman tärkeää, että se reagoi terveellä tavalla eri tunnetiloihin. Moni koira on hyvin 

kasvatettuna jo hyvä tunnekasvatustyössä ”luojan luomana”, mutta tarvitsee aina EASELiin 

ohjauksen ja koulutuksen. Koiralla täytyy olla hyvät yhteistyötaidot ohjaajan ja asiakkaan kanssa. 

Koiratyöparilla täytyy olla hyvät hermot kestää uusia tilanteita, ääniä, yllätyksiä, ja kyky palautua 

nopeasti. Koiran täytyy tietää voivansa kommunikoida asioita ohjaajalle ja ilmaista tunteitaan ja 

tarpeitaan. Se ei voi suojella tavaroita tai paikkoja, koska väärinymmärryksen riski on EASEL-

töissä muuten liian suuri. Koiran täytyy myös antaa tuttujen ja rauhallisten vieraiden koskettaa 

itseään, kun suhde on riittävällä tasolla, vaikkei sen tarvitse EASELissä sylikoira ollakaan. Esim 

Koiralla tulee olla oma peti, jossa se voi levätä eivätkä asiakkaat mene koiran luokse sen ollessa 

omalla paikallaan.  

 

Koira on lähtökohtaisesti reviiritietoinen petoeläin ja eri koiraroduilla korostuvat eri piirteet, koska 

niitä on jalostettu esim. eri tyyppiseen metsästykseen, paimentamiseen näykkimällä, vartioimaan 

kotia tai laumaa jne. Rotua miettiessä eläintyöparia etsivän on hyvä tutustua rodun alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen ja myös miettiä, mitä aikuisen koiran ulkonäkö viestittää. Iso musta koira voi jo 

pelkästään ulkonäkönsä puolesta pelottaa asiakasta. Pieni pörröinen sylikoira hymyilyttää, vaikka 

voi olla aivan yhtä napakka kuin isokin.  

 

Yksilöerot ovat suuria ja riippuvat paljon pentuajan kasvuympäristöstä ja suhteiden laadusta. 

Emoon ja sen käytökseen kannattaa tutustua. Jos mahdollista, käy katsomassa pentuetta useamman 

kerran; Pennun tulee olla ihmisistä kiinnostunut, järkevä mutta utelias myös uudessa ympäristössä, 
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ei ylivilkas eli keskittyy olennaiseen, syö hyvin ja on leikkisä. Osta pentu luotettavalta, asiansa 

osaavalta kasvattajalta. Sen kasvuolosuhteiden tulee olla levolliset ja ihmisten kanssa, mutta 

sopivasti virikkeelliset. Pentuaika kasvattajan luona on todella tärkeä kausi. Herkkyyskauden aikana 

(alle 10-12vkoa) ikävät, traumaattiset kokemukset jäävät lopuksi elämää mieleen. 

 

Kun koira sitten on kotona, elä sen kanssa normaalia perhe-elämää. Opeta nätisti pois esim. 

puremisesta ja hihnassa vetämisestä jo alusta alkaen, niin pentu oppii kasvattamalla fiksuksi 

perheenjäseneksi eikä myöhemmin ”kouluttamalla”.  EASELissä emme kuljeta pentuja 

”totuttamisen” nimissä vieraissa paikoissa tarpeettomasti. Kun pentu kasvaa hyvässä suhteessa 

kanssasi luottavaiseksi, positiivisesti kaikkeen suhtautuvaksi ja kommunikoivaksi koiraksi, sille ei 

ole mikään ongelma ottaa uusia paikkoja ja tilanteita haltuun kanssasi. Yli-innokas ”totuttamisessa” 

on riski, että se menee lamaannuttamisen puolelle ja pentu on todellisuudessa pitkällä punaisella. 

Sama pätee hevosiin, vuohiin, lamapaisiin, lapsiin jne. Herkkyys on vahvuus, hermostuneisuus ei.  

 

Jos sinulla on jo koira tai hevonen ja haluat tehdä sen kanssa EASEL Ohjaajana töitä, 

turvallisuustestin läpäiseminen antaa sinulle hyvät valmiudet. 

 

4.5 Turvallisuustesti kuvaus ja sisältö 

Lajikohtaisen turvallisuustestin tarkoituksena on antaa sinulle ja asiakkaillesi tieto siitä, että 

 

1. Sinä osaat kouluttaa eläintyöparisi EASEL – tunnetaitovalmennukseen työpariksesi ja rakentaa 

suhteenne sellaiseksi, että kaikki osapuolet voivat turvallisin mielin touhuta yhdessä ja suhteenne 

mallintaa joka hetki miltä näyttää keskinäiseen kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen 

perustuva suhde. 

 

2. Varmistaa sinun ja eläintyöparisi suhteen laatu sellaiseksi, että tarvittaessa eläintyöparisi kuuntelee 

ja tottelee sinua "vanhempana ja viisaampana". Se on tärkeä fyysisen turvallisuuden lisäksi myös 

psyykkisen turvallisuuden ja eettisen eläinavusteisen työskentelyn turvaamiseksi: hevosesi / koirasi 

reagoi asiakkaan tunnetiloihin, koska tunteet tarttuvat ja ovat informaatiota. Eläintyöparisi tulee 

kuitenkin ottaa vinkkinsä sinulta siihen, onko esim. asiakkaan pelko todellinen viesti vaarasta ja 

edellyttää pakoon ampaisemista, vai rauhoitellaanko yhdessä sinun kanssasi asiakkaallekin 

levollisempi olo. Johtajuus on EASELissä vanhemmuutta. Tämä on luonnollista, sillä myös hevoset 

kuuntelevat laumassaan vanhempiaan ja kokeneempiaan arvioidessaan tilanteita. 

 

3. Pystytte mallintamaan asiakkaalle EASELin suhteen rakentamisen portaat. Työskentelyssäsi 

hevosesi kanssa videolla on tärkeätä, että siinä näkyy yhdessä tekeminen, minä-sinä-suhde, 

vuorovaikutuksen laatu ja ilo, vapaaehtoisuus ja välittäminen, ts  siitä näkyy, että teidän on mukava 

olla yhdessä ja viettää aikaa ja yhdessä olonne mallintaa EASELin suhteen rakentamisen prosessin 

vaiheet asiakkaalle:  

➢ keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus (molemmat ovat siinä ihan positiivisin mielin ja 

vapaaehtoisesti pitelemättä narulla tai käskyn alla)  

➢ yhteinen kieli / ymmärrätte toistenne ehdotuksia   

➢ perusturvallisuuden tunne, kummallakaan ei ole tarvetta olla varuillaan toisen takia, sätkyillä tai yli-

/alireagoida  

➢ hoiva, yhdessä on hyvä olla, vapaana harjailua ja silittely, teillä on yhdessä riittävä suhde, herkkyys 

kuulla toisen tarpeita sekä keinoja "oksitosiinin nostatukseen"  

➢ yhdessä tutkiminen, etsiminen ja oppiminen  

➢ huumori, leikki, ilo  

➢ vanhemmuus eli ansaittu tilannekohtainen johtajuus. Eläintyöparisi kuuntelee sinua ja tottelee 

turvallisuustilanteissa kiihtymättä ja kokematta että sinä painostat esim. pyytäessäsi hevosen 
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pysymään ympyrällä ja nostavan laukan ja palaavan siitä sitten saman tien takaisin käyntiin ja 

luoksesi. 

 

Asiakastyössä ei pitäisi näkyä pakottaminen, mutta rajat ja niiden hyväksyminen kyllä. Naksutin- ja 

makupalakoulutus alkaa näkymään nopeasti palkkion vuoksi tekemisenä. Herkkuja syödään 

EASELissä kyllä yhdessä eläinten kanssa siinä kuin pullakahveja ihmisystävienkin kanssa. Ne 

vahvistavat yhdessä olemisen kokemista mukavana. Namit taskussa ovat myös hyviä testejä 

ihmisen rajojen kunnioitukselle ja asiakkaan turvallisuudelle siinä, että eläintyöparisi ei ala niitä 

vaatimaan rumasti asiakkaaltasikaan. Ero yhteisen namihetken ja makupaloilla lahjomisen välillä 

näkyy kuitenkin videoillakin. Makupalaa odottava koira ei keskustele ihmisen kanssa vaan seuraa 

kättä ja käskyjä. Porkkanaa kärttävä hevonen tulee kiukkuiseksi ja kärsimättömäksi, kun namia ei 

tule "tempun" lopuksi. Rakenna siis suhdetta, niin aito ohjeiden vastaan ottaminen ja rajojen 

totteleminen tulee automaattisesti vrt. lapset, jotka haluavat tehdä asioita vanhempiensa kanssa ja 

tottelevat tarvittaessa. 

 

Videon tarkoituksena on näyttää, että asiakastyönne on turvallista ja rakentavaa asiakkaan 

kannaltakin. Joskus on luonnollisesti tilanteita, joissa koira / hevonen tai asiakas kaipaa pientä 

rohkaisua. Se erottuu kuitenkin selvästi sellaisena "kädestä pitämisenä ja edeltä menemisenä" 

verrattuna hihnasta tai riimusta vetämiseen mukaan, kun eläintyöparisi ei selvästi uskalla tai halua. 

Katso siis itse videosi vielä, sillä silmällä, miltä se näyttää ulkopuolisesta. Hyvä kriteeri on aina, 

laittaisitko oman lapsesi sellaiseen mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppimaan ja maksaisit 

vielä siitä? 

 

Hevosten kanssa harjoitteluvaiheessa voit irtojuoksuttaessasi käyttää apuvälineitä (köysi tai 

juoksutusraippa), mikäli hevosesi ei siirry raviin tai laukkaan pelkällä sanallisella pyynnöllä ja 

käsimerkillä, mutta ymmärtää perinteisen juoksuttamisen tai köyden. Se on myös tarpeen, jos 

hevosesi kyseenalaistaa ja vastustaa "komentamista" uhkailemalla. Testivaiheessa ei enää voi olla 

tarvetta raipoille ja köysille, koska emme voi huitoa köydellä tai näyttää uhkailevan raipalla 

myöskään kun asiakas on paikalla. Muista arvioida mitä mallinnatte. Katso videota lopuksi vielä 

uudelleen sillä silmällä näytätkö osaavalta ja turvalliselta ja onko eläintyöparisi asiakkaalle 

innostavan tuttavuuden oloinen. 

 

Videon pituus on yleensä n. 5-10 min., jos homma on hallussa. Videon ei siis tarvitse olla pitkä 

 

4.5.1 Turvallisuustesti hevostyöparin kanssa 

Hevosen kanssa vapaamuotoisella videolla tulisi olla: 

- taluttaessa riimunnaru on löysällä, vaikka matkalla kentälle tmv. 

- hoiva - vapaana harjaus, rapsuttelua sieltä mistä hevonen pyytää 

- yhdessä kävelyä aidatulla alueella vapaana lahjomatta, ottamatta kiinni riimusta 

- seuraaminen, tutkiminen, etsiminen – kentän tai maneesin rekvisiitan tutkimista yhdessä, leluja, 

porkkanoita ämpäreiden alta tai pressun liepeistä jne. 

- vastavuoroinen leikki, johon asiakkaasi voisi lähteä hevosesi kanssa -  esim. pallonpyöritys tai joku 

pieni agility-rata, jotain minkä hevosesi osaa ja mitä hän voi ehdottaa asiakkaalle. 

- irtojuoksutus isolla alueella ympyrällä kaikissa kolmessa askellajissa ja takaisin luoksesi -  pari 

askelta per askellaji riittää ja hevosesi voi tehdä sen kaiken yhden ympyrän aikana. Kun suhteenne 

on riittävä, hevosesi tekee irtojuoksutuksen ympärilläsi eikä tarvitse aitoja tai seiniä. Se ei myöskään 

kuumene laukannostosta etkä joudu ajamaan sitä laukkaan. Pelkät sanat esim käynti, ravi ja laukka 

riittävät. Kun laukka nousee, voit jo heti kehua ja pyytää saman tien takaisin käyntiin ja luoksesi. Pari 

askelta riittää! 

- pysäyttäminen (käsimerkillä, jotta saat pysäytettyä hevosesi, jos asiakkaan luokse ei voikaan tulla tai 

hevosesi tulee liian lähelle) 
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4.5.2 Turvallisuustesti koiratyöparin kanssa 

Koiran kanssa vapaamuotoisesti videolla tulisi olla 

- taluttaessa hihna löysällä, istuu sanallisesta pyynnöstä tai pienestä käsimerkistä 

- luokse kutsu (iloisesti, mieti miltä kuulostat eri asiakkaiden korvissa) 

- hoiva, läheisyys 

- seuraaminen – voiko ohjattava kävellä kanssanne ja saada huomionne, joudutko pitämään yllä 

häiritsevän paljon kontaktia omille touhuilleen lähtevään koiratyöpariisi, vai pysyykö koirasi kanssasi 

omasta halustaan? 

- etsiminen (voit piilottaa jonkun leikkikalun tms. ja lähteä koiran kanssa etsimään sitä), 

- vastavuoroinen leikki (esim. koirapeli), joku pieni yhdessä kävelty "rata" tmv. 

- pedille lähettäminen tai "käy paikalle maate" tmv. (oma työpeti) – tämä ei ole kenellekään haaste, jos 

koiralla on kotona oma peti ja se osaa mennä sinne, kun perhe alkaa nukkumaan tai vieraat asettuvat 

illallispöytään 

- pysäyttäminen luoksetulosta (esim. käsimerkin avulla tai  "odota", "takasin") ja lähettäminen takaisin 

pedille tai paikalleen – tämä siksi, että voit olla tilanteessa, jossa asiakkaan vuoksi koirasi ei voikaan 

tulla tai sen täytyy esim. odottaa ratsastuskentän laidalla. 

- esteen yli hyppääminen yhdessä - häviääkö metsään tai naapurin pihalle, kun lisäätte vauhtia. 

EASELissä kilpa-agilityä harrastavat koiratkin osaavat asiakkaiden kanssa liikkua yhdessä 

rauhallisesti, kun käytätte muita luonnollisia esteitä tai esim. hevosten puomeja.  

 

 

5 EASEL RATSASTUKSEN OPETUKSESSA 

EASEL HorseTraining - pedagogiikka on kehitetty yhdistämään EASEL ja klassinen ratsukoulutus 

ja ratsastuksen opetus. Sen pohjana on eettinen hevosmiestaito ja klassinen ratsukoulutusprosessi. 

Lajivalinnalla ei ole merkitystä.  

 

Lähtökohtana on ensin ihmisen ja hevosen välisen yhteisen kielen ja molemminpuoliseen 

kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen perustuvan suhteen rakentaminen. Vain siten 

voidaan ansaita hevosen vapaaehtoinen tottelevaisuus ja edetä teknisen ratsastuksen opettelemiseen 

ilman hevosen alistamista. Hevosen välineellistäminen urheiluvälineeksi, tai alistaminen 

viihdyttämään maksajaa, eivät yleensä lopulta tarjoa ratsastajalle niitä tunnekokemuksia, joita hän 

on alun perin lähtenyt hakemaan hevosharrastuksesta. Vastuu asiakkaan tunnekokemuksien oikeasta 

suunnasta on ohjaajalla.  

 

Ratsastuksen ohjauksessa EASELin arvot näkyvät mm tavassa hoitaa ja käsitellä hevosia, minä-sinä 

suhteena minä- se suhteen sijaan, tavassa huolehtia riittävästä turvallisuudentunteesta ja valmiuksiin 

nähden sopivasta haasteesta, jotta sekä hevosen että ratsastajan oppiminen on mahdollista sekä 

minimoimaan vaaratilanteet ja onnettomuudet. Hevosen pukittelu, potkiminen, takajaloille 

nouseminen ja ratsastajan pudottamisyritykset ovat kaikki tilanteita joita ei pääse syntymään, kun 

huolehditaan siitä, että ohjaajalla on hevoseen ansaittu johtajuus, sekä hevonen että ratsastaja 

kokevat olonsa turvalliseksi, ratsastajan ja hevosen suhde on tehtävään nähden riittävä (vähintään 

tutkiminen/etsiminen tasolla, ks suhteenrakentamisen prosessi) ja tehtävä on jo olemassa oleviin 

taitoihin ja uusiin annettuihin työkaluihin nähden sopiva. EASEL ratsastuksenopetuksessa opetetaan 

ensisijaisesti ratsastajaa. Ratsastajan ohjaus ei keskity muokkaamaan hevosta ennen kuin hevosen ja 

ratsastajan suhde sekä ratsastajan omat taidot ovat riittävät. Kun ratsastaja istuu tasapainossa ja 

oikein, hevonenkin alkaa liikkumaan paremmin.  
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Kun ihminen istuu hevosen liikkeissä oikein ja luottamukseen perustuva keskusteluyhteys on 

sujuva, hevonen liikkuu ja suorittaa pyydettyjä tehtäviä oman sen hetkisen taidon ja kuntonsa 

mukaisesti parhaansa yrittäen. Ratsastuksen opettajasta tulee vasta siinä vaiheessa 

liikunnanopettaja, tanssin valmentaja, jonka avulla molemmat kehittyvät eteenpäin yhdessä. Kun 

tanssista tulee entistä sujuvampaa, ratsastus muuttuu jälleen henkiseksi. Ympyrä sulkeutuu. 

 

Opetussuunnitelma yhdistää EASEL-harjoituksia ja ratsastuksen opetuksen ohjelman, joka etenee 

yleisesti käytössä olevista ohjelmista hieman poiketen. Ohjelmassa opetettavien ratsastustaitojen 

järjestys perustuu ratsastajan fyysisten ja henkisten valmiuksien kehittämiseen ja alusta alkaen 

oikeanlaiseen kehonhallintaan ohjaten ja harjaannuttaen. Kun ratsastaja istuu oikein, hevonenkin 

liikkuu (fyysisten valmiuksiensa, tasapainonsa ja koulutustasonsa rajoissa) oikein. Ratsastuksen 

tyypilliset psykologiset haasteet huomioidaan opetuksessa opettamalla esim. ensin ravi ja laukka 

kevyessä istunnassa ja vasta sen jälkeen ravi keventäen, jotta ratsastajan kehonhallinnan ja 

tasapainon edellyttämä lihaksisto kehittyy. Harjoitusravi opetellaan käynnistä pari askelta 

kerrallaan. Samoin periaatteisiin kuuluu tiettyjen harjoitusten avulla vahvistaa ulkoapujen käyttöä 

sen sijaa, että annetaan tilaisuuksia oppia ”polkupyöräilijöille loogista” mutta virheellistä 

sisäohjasta vetämistä hevosen kääntämiseksi.  

 

Negatiivinen tunnetila ja stressireaktio häiritsee oppimisesta sekä muistista vastaavien aivoalueiden 

toimintaa. Samoin huomio kohdentuu pahan olon aiheuttajaan ja vastaavasti pienempi 

aivokapasiteetti on oppimisen käytössä. Negatiivisen tunnetilan pitkäaikainen assosioituminen 

oppimiseen vaikuttaa niin hevosen kuin ratsastajankin reaktioihin oppimistilanteissa ja 

näkemykseen itsestään oppijana tulevaisuudessakin. Kun ratsastaja on ratsastanut jo pidempään 

ennen EASEL – ratsastuksen opetukseen tuloaan, vanhoja kuormia joudutaankin ensin purkamaan 

pois. 

 

 

5.1 EASELin opetussuunnitelman runko ratsastajan opettamiseen (ja hevosen koulutukseen)  

1. Suhde  

2. Irtojuoksutus, join-up, suunnat, askellajien ja tempon muutokset, hevosen ratsukoulutuksessa 

ohjasajo ja se on hyvää harjoitusta ratsastajillekin ennen selkään nousua kevyen ohjastuntuman 

herkkyyden harjoitteluun 

3. satulointi vapaana, maa – abc (väistää sivulle takaosalla kevyestä kosketuksesta pohkeen paikalle ja 

peruuttaa kevyestä pidätteestä ohjilla) 

4. liinassa perusavut, hevosen perusliikkeet sekä kehonhallinta- ja tasapainoharjoituksia 

5. eteenpäin pyytäminen ja pysähdys ilman ohjia, käännökset vartalolla ja ulkoavuilla (snake dance) 

6. käynti – seis – käynti ja ratsastustiet 

7. väistön alkeet käynnissä 

8. trail-ratoja 

9. ravi liinassa kevyessä istunnassa  

10. ravi keventäen, ratsastusteitä kentällä 

11. Käynti – harjoitusravi – käynti siirtymisiä. Muutama askel harjoitusravia 

12. Kuolaimet ja peräänannossa ratsastaminen 

13. kuvioita ja temponvaihtelujen alkeita 

14. laukka liinassa kevyessä istunnassa ja istuen 

15. Maastoon ja siellä voi kokeilla laukkaa ylämäissä 

16. käynti – laukka – käynti nostoja 

17. laukka – ravi – laukka  

18. pysähdykset hevosen jalat tasan ja peruutukset 

19. kuvioita, tasapainoa harjoitusravissa ja laukannostoja, puomityöskentelyä 

2 vuotta ratsukoulutusta 
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20. Avoväistö ja takaosakäännös, lateraaliset jumppaliikkeet (traverse, renverse jne) 

Kolmas vuosi ratsukoulutusta 

21. Koottu ravi ja laukka, passage – tyyppinen ravi 

22. lisäykset ja sulkuväistöt ravissa 

Neljäs vuosi ratsukoulutusta 

23. laukanvaihdot ja sulkuväistöt laukassa 

24. Piaff, Passage, laukkapiruetit, sarjalaukanvaihdot ymv. 

Viiden ja kuudes vuosi ratsukoulutusta 

 

Kaikki ratsastajat tasosta riippumatta aloittavat meillä harjoittelemalla hevosen kanssa suhteen 

rakentamisen prosessin. Ratsastaja pääsee selkään vasta, kun hän pystyy tunnin alussa tekemään 

EASELin turvallisuustestin irtojuoksutuksen. Minä opetan ratsastajaa yhdessä hevostyöparini kanssa. 

Ratsastajasta ei tule irtojuoksutusharjoituksella hevoseni johtaja, vaan hän lainaa minun ja hevoseni 

suhdetta. Tavoite on sen sijaan, että harjoituksessa ratsastaja ja hevonen rakentavat 

yhteistyösuhdettaan ja hienosäätävät kommunikaatiotaan. Harjoituksissa ratsastaja oppii tuntemaan 

yhteyden hevosen kanssa, jota hän pyrkii vaalimaan satulassakin. Monelle ratsastajalle on lisäksi 

haastavaa säädellä omien apujen voimakkuutta ja ymmärtää miten suuri vaikutus omalla mielentilalla 

ja tunteella on hevoseen. On turha laittaa ratsastajaa selkään opettelemaan tekniikkaa ennen kuin tämä 

puoli on kunnossa, koska oppiminen vain hidastuu. Lisäksi maassa harjoittelu tekee ratsastuksesta 

eettisempää ja turvallisempaa.  

 

Ryhmätunnille voidaan siirtyä siinä vaiheessa, kun irtojuoksutus sujuu hyvässä yhteistyösuhteessa ja 

ratsukko on yhdessä levollinen. Ryhmätuntien alussa ratsukot tekevät maa- ABC:ta ja suhteen 

rakennusta taluttaen hevosta pitkässä köydessä. Yhteistyön ja taitojen lisääntyessä ulkopuolinen ei 

myöhemmin välttämättä edes huomaa, että EASEL - ratsukko tarkistaa suhteensa laadun ja palauttaa 

mieleen yhteisen kielen jo matkalla maneesille. 

 

Ratsastus pitää opetella osissa, jotka rakentuvat loogisesti vähitellen kokonaisuuden hallinnaksi 

ratsastajan päässä ja kehossa. Ratsastusterapiatutkimuksiin viitaten joku on sanonut hevosesta tulevan 

n 200 impulssia minuutissa ratsastajan kehoon. Työmuistin n 5-6 muistipaikkaa täyttyvät siis 

nopeasti. Yksi ratsastuksen vaikeuksista liittyykin siihen, että se vaatii niin laajojen aivoalueiden 

aktivoimista samaan aikaan. On ajateltava, ohjattava mieltään ja kehoaan yhtä aikaa, ja toisaalta 

oltava ajattelematta liikaa ja kuunneltava hevosen tunnetiloja ja aikomuksia, jotta ratsastuksesta tulee 

tanssia ystävän kanssa. Sen lisäksi on navigoitava, ennakoitava muiden ratsukoiden teitä, pidettävä 

rajoja, sanottava tiukasti ja oltava seuraavassa askeleessa taas pehmeä ja kiittää. Kun navigoinnista 

vastaavat aivoalueet aktivoituvat, yhteyden ylläpitäminen yleensä alkaa pudota pois. Ratsastusta 

opettaessani olen usein nähnyt miten teknisesti osaavatkin ratsastajat kokevat annetun ratsastustien 

noudattamisen vaikeaksi, kun keskittyvät säilyttämään yhteyden hevosen. Kolme ratsastajaa saavat 

maneesin keskelle äkkiä ruuhkan, elleivät ratsasta jonossa, jossa ajattelu on ensimmäisen vastuulla.  

 

Koska kaikki oppiminen on ratojen ”juoksemista” aivoihin, on epäreilua hevosta ja ratsastajaa 

kohtaan opettaa ratsastajaa ensi väärin ja myöhemmin alkaa korjaamaan liikeratoja. Vanha tutkimus 

tennissyötön liikeradan oppimisesta on opettanut, että liikeradan automatisoitumiseen tarvitaan 

10 000 toistoa. Niitä ei kannata opetella montaa kertaa väärin. Siksi eri askellajeihin tutustutaan myös 

EASELissä ensin liinassa. Ratsastuksessa on oleellista tasapaino, suoruus ja hevosten liikkeisiin 

mukautuminen. Ne edellyttävät tiettyjen lihasten tonusta ja toisten lihasten rentoutta ja ne eivät tule 

luonnostaan. Vasta kun ratsastaja istuu suorassa ja tasapainossa, hän pystyy antamaan hevoselle 

selkokielisiä apuja ja hevonen pystyy kantamaan ratsastajan painon itse tasapainossa. Tästä syystä 

klassisessa koulutuksessa ratsastajat istuvat paljon toisen juoksuttaman hevosten selässä ja 

keskittyvät vain omaan kehonhallintaansa.  
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Samoista syistä ratsastaja ei tunneillani esim. laukkaa itsenäisesti ennen kuin pystyy tekemään parin 

askeleen laukannostoja käynnistä pitkin ohjin. Siinä vaiheessa, kun ratsastaja pysyy kevyessä 

istunnassa ravissa helposti tasapainossa ja rentona, hän kuitenkin jo tutustuu laukan liikkeeseen 

liinassa. Näin hänen ei tarvitse pelätä laukan nousemista vahingossa eikä jännity, mikä vaikeuttaa 

aina tasapainon löytymistä ja oikeiden lihasten aktivointia, ohjeiden kuuntelemista ja navigointia ja 

vielä yhteyden säilyttämistä hevosen kanssa samaan aikaan. Jos ratsastajan pitää samaan aikaan 

keskittyä hevosen ohjaamiseen ja jännittää sen hallintaa, oman kehon hallintaan ei riitä enää 

aivokapasiteettia.  

 

 

Hevosen koulutus 

suhde – pehmeys – muoto – tahti ja suoruus – kokoaminen - svungi ja lisäykset – tanssi 

 

Hevosen pitää ensisijaisesti aina olla henkisesti ja fyysisesti rento mutta aktiivinen ja 

toleranssiympyrän keltaisella alueella. Silloin nuori osaamaton hevonenkin hakeutuu pehmeästi 

peräänantoon, tosin vain senpituisissa jaksoissa (alussa muutaman minuutin kerrallaan), kun se 

jaksaa ratsastajaa kantaa. Fyysisen kunnon vahvistuessa jaksot pitenevät. Koska aluksi panostetaan 

suhteen rakentamiseen, myöhemmin EASEL - hevosen jännittyminen on oikeastaan aina merkki 

siitä, ettei se enää jaksa tai johonkin sattuu. Tahti ja suoruus ja sen jälkeen kokoaminen ja svungi 

(jäntevä ilmavuus) tulevat hevosen voiman ja tasapainon lisääntyessä, lihasten kehittyessä 

symmetrisiksi ja kehonhallinnan parantuessa.  

 

Kaikessa tavoite on miettiä mihin lopulta pyritään. Me opetamme hevoset pysähtymään ja tulemaan 

luokse, kun ne eivät ymmärrä tai säikähtävät. Nuorilla hevosilla tulee esimerkiksi 

ohjasajoharjoituksissa väistöjä opetellessaan usein nk. black-outeja, eivätkä ne hetkeen tiedä minkä 

jalan pitäisi mennä minnekin. Samoin esim. totutamme nuoren hevosen kuolaimeen, mutta 

ohjasajamme ja ratsutamme pitkälti ilman kuolaimia. Ohjat kiinnitetään tarkoitukseen valmistettuun 

turparemmiin ja kuolain lepää suussa.  Kun nuori tasapainoton hevonen horjahtaa tai sekoaa 

jaloissaan, se ottaa kaulansa viidenneksi jalaksi ja kuolain vain satuttaisi sitä.   

 

Palkitseminen ja rankaiseminen herättää usein kysymyksiä. Makupalat eivät saa olla sitä varten, että 

niillä saisi hevosen tekemään jotain. Niitä syödään tauoilla yhdessä yhteisen hyvänolon 

vahvistamiseksi. Halun yrittää pitää lähteä hevosesta itsestään, Se syntyy hyvässä suhteessa ja kun 

vapaatyöskentelyn tutkimisissa ja leikeissä opetetaan hevonen itse miettimään ja tekemään 

valintoja, yrittämään ja näkemään vaivaa. Kun hevonen yrittää tai voittaa itsensä, siihen on paras 

palkkio hevosen oman ilon kanssa iloitseminen. Silloin ihastellaan ääneen, rapsutetaan ja syödään 

vaikka porkkanat. Rangaistukset nähdään EASEL HT:ssä turvallisuusrajojen asettamisen 

näkökulmasta: vaaralliseen ja epäkunnioittavaan käytökseen puututaan riittävällä selkeydellä kerran 

asettamalla raja.  Sen jälkeen jatketaan taas lempeästi. Asia jätetään taakse. Nk. tottelevaisuus 

haetaan turvaamisen näkökulmasta: hevosen on toteltava tiukan paikan tullen halusi tai ei, jotta se 

pysyy turvassa tai häntä voidaan auttaa. Näihin rajoihin hevoset asettuvat helposti ja mielellään, 

sillä ne saavat turvallisuudentunteen. Joku huolehtii. Niin se menee laumassakin.  

 

 

Hevosen koulutus 6 vuotta  

suhde – ansaittu johtajuus – taidot – fyysinen ja psyykkinen suorituskyky – taide 

 

Ratsukoulutuksen tavoite on hevosen terveyden suojaaminen ratsastajan painon rasituksilta. Tämä 

unohtuu usein, kun perustellaan miksi hevosta ei nyt niin kouluteta ratsuna. Ratsastajan paino tulee 

lähinnä tyhjän päälle ja etujaloille, ellei hevosta opeteta kantamaan ratsastajan lisäpaino 

vatsalihaksillaan ja  takajaloillaan. Tyypillisesti monet ratsut saavat vuosien kuluessa kulumia 

etujalkojensa vuohisiin, koska se on ainoa nivel, joka ottaa ratsastajan painon vastaan silloin, kun 
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hevonen ei ole oppinut kantamaan ratsukkoa terveellisesti. Takajaloissa hevosella on varsinainen 

siksakki niveliä ja vahva lihaksisto, mutta sen hyödyntämiseksi hevosen on treenattava 

vatsalihaksiaan ja tasapainoaan. Ratsukoulutuksen vanha klassinen tavoite on, että sen myötä 

hevonen pystyy liikkumaan ratsastajan painosta huolimatta yhtä upeasti ja terveellisesti kuin ilman 

ratsastajaakin. Myös kotihepalla on oikeus terveeseen elämään eikä ratsukoulutuksessa tavoitteen 

tarvitse olla teknisissä tempuissa saatikka vanhassa sotaratsuperinteessä (korkean koulun liikkeet). 

Siihen riittää oikeinpäin pehmeällä tuntumalla tasapainossa liikkuminen kolmessa askellajissa sekä 

riittävä kehonhallinta ja tasapaino siihen, ettei siirtymisissä askellajeissa alaspäin (ja kaarteissa) 

hevosen paino humpsahda etuosalle. Hevosen ratsukoulutukselliset tavoitteet EASEL HT:ssä on 

jaettu vuosittain yllä olevaan opetussuunnitelman runkoon.  

 

Perusperiaatteisiin kuuluu, että hevoset elävät turvalliseksi kokemassaan paikassa ”kotonaan” ja 

mahdollisimman pysyvässä laumassa, mutta tutut turvalliset laumanjohtajaihmiset ovat päivittäin 

osa ”meidän porukkaa”.  Tunnelma on hyvässä tallissa kuin lapsiperheessä ja ihmiset samalla 

tavalla isiä ja äitejä (turva, läheisyys, hoiva, viimeinen sana). Perheessä ja tallissa jokainen voi 

tehdä oman ikä- ja kehitystasonsa mukaan omia juttujaan, mutta perhe on silti kotona ”yhdessä” ja 

seurustelee toistensa kanssa luontevasti. Meillä esim. hevosilla on isoissa karsinoissaan yläluukut 

auki ja ne seuraavat muiden toimia ja seurusteleva ohikulkevien kanssa.  

 

Nuoremmat tai uudemmat hevoset seuraavat kokeneempia ja oppivat mallista. Meillä ne ovat paljon 

mukana vanhempien hevosten valmennuksissa maneesissa ja näkevät, miten vanhemmat saavat 

paljon positiivista huomiota ja yhteistä aikaa. Niinpä satulointi ja selkään nousu eivät meillä ole 

yhdenkään oman varsan eikä koulutettavan kanssa ollut ongelma, sillä ne suorastaan haluavat sitä. 

Mooni hamusi parivuotiaana maneesissa vilttiä, pinteleitä ja satulaa ja oli tyytyväinen vasta, kun se 

sai ne päälleen. Jaloissa oli pienten säärien ympärillä valtavat fleese-toppilingit ja viltin se halusi 

rinnan edestä kiinni ilmeisesti, koska isoilla hepoillakin se on siististi kiinni. Riimuun piti laittaa 

köydestä ”ohjat” ja ruotsalaisen EASEL Ohjaaja – kurssilaisen päälleen ratsastustikkiliivini 

(shortsikelillä). Sitten Mooni käveli kurssilaisen kanssa onnellisena ja ylpeänä ympäri maneesia. 

Tämäkin kaikki on videolla.  

 

Ratsukoulutuksessa maneesi on meillä ”olohuone” myös vanhempien hevosten kanssa. Sinne 

mennään rauhassa viettämään aikaa ja samalla tehdään treeni, jossa voi tulla hikikin. Taukoja on 

paljon, jotta aivot saavat levätä ja lihakset eivät mene maitohapoille. Isoilla laitumilla laumassa 

elävät hevoset ovat lihaksikkaita, mutta ratsastus vaatii niiltäkin osin aivan eri lihaksia. 

Noudatamme vanhaa sääntöä treenikerroista : viikossa yksi vähemmmän kuin ikävuosia, mutta 

pitkät tauotkin näyttävät aina vain parantavan oppimista. Tauon jälkeen viimeksi opeteltu liike 

sujuu hämmästyttävän paljon paremmin. Urheilulukiolaisena jo opin ihmistenkin valmennuksesta, 

että kunto kasvaa ja taidot vakiintuvat levon aikana, ei hikitreenissä. Henkisellä hyvinvoinnilla on 

myös valtava vaikutus siinä, että voin kiivetä hevoseni selkään muutaman viikon laiduntauonkin 

jälkeen, ja se on yhtä yhteistyöhaluinen ja levollinen kuin ennen lepoakin. Koskaan en joudu 

”juoksuttamaan virtaa pois” tai neuvottelemaan kumpi sanoo viimeisen sanan.   

 

Kun hevonen oppii teknisen osaamisensa portaittain pienissä osissa, asiat eivät ole vaikeita, jos 

yhteistyösuhde ja fyysiset valmiudet (suoruus, tehtävään riittävä tasapaino, lihaksisto) ovat 

olemassa. Kaikkien hevosten koordinaatio tai hyppytekniikka ei ole yhtä hyvä, mutta hevosetkin 

tuntuvat nauttivan oman kehonsa hallinnantunteesta. Tasapainon tai voiman riittämättömyys on 

useimmiten ongelmien taustalla (kova suu, kiihdyttäminen, jumittaminen, vastustelu yms). Nuori 

hevonen ei esim. nosta laukkaa siksi, että se ei keksi miten kantaa ratsastajan paino kaatumatta 

samalla kun ponnistaa yhdellä jalalla laukkaan. Opetan hevosille sanalliset avut jo vapaana maasta, 

joten kyse ei ole pyynnön ymmärtämättömyydestä eikä vastustelusta. Laukka nousee nuorellakin 

paremmin ratsastajan kanssa ensin käynnistä, jossa sillä on henkisestikin paremmin tilaa keskittyä 

treenaamaan noston vaatimaa lihasvoimaa ratsastajan painon alla. Vasta vähitellen jatkamme 
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muutamia laukka-askelia ja pidennämme matkaa. Käynti-laukka-käynti – siirtymiset ovat yksi 

ratsukoulutuksen hienoja harjoituksia, joka rakentaa pohjaa terveelle jatkolle, ja haluttaessa myös 

monille muille liikkeille.  

 

EASEL HT:ssä ytimessä on siis henkinen ja fyysinen hyvinvointi, yhdessä olemisen ja tekemisen 

ilo, ja ihmisen kantama vastuu kaikista hevosenpidon osa-alueista (myös hoidon ja varusteiden 

osalta) niin, että oma harrastaminen ei satuta kaveria.   

  

5.2 EASEL HT Ohjaaja  

EASEL Ohjaajien on mahdollista suorittaa EASEL HT Ohjaaja - koulutus, josta saa valmiudet 

opettaa asiakkailleen suhteen rakentamisen oman tai ohjaajan hevosen kanssa sekä 

maastatyöskentelyn ja ratsastuksen alkeita EASELin arvojen mukaan. Kehitin sen 

ratsastuksenohjaaja – opintojeni aikana siksi, ettei mikään olemassa oleva SRL:n tutkinto sovellu 

EASEL Ohjaajille sellaisenaan. Harrasteohjaajankin näyttökokeissa edellytetään kokelaan omalta 

ratsastukselta vaatimustasoa, jonka oikeasti laadukas suorittaminen edellyttää alkeisratsastuksen 

opetuksen näkökulmasta vääriä asioita eikä toisaalta niitä, joita EASEL Ohjaajan ratsastusasiakkaat 

tarvitsevat. Myös hevosten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin, kunnon ja varusteiden sopivuuden 

turvaamista ja arviointia ei opeteta riittävän hyvin olemassa olevissa tutkinnoissa päätellen siitä, 

paljonko kentillä liikkuu ammattilaistenkin ohjauksessa epäpuhtaasti liikkuvia ja sopimattomista 

varusteista tai huonosta kengityksestä kärsiviä hevosia. EASEL – ohjaustyössä se ei ole mahdollista 

ja halusin koulutuskokonaisuuden, jossa EASEL Ohjaajat saavat riittävät tiedot ja taidot huolehtia 

hevostensa hyvinvoinnista kotitallillakin ja osaavat opettaa alkeis-/perusratsastusta EASELin 

periaatteiden mukaan. Höntsäilläkin voi hevoselle terveellisesti ja molemmille turvallisesti ja 

mukavasti. 

 

Koulutusohjelman sisällöt ovat liitteessä. EASEL HT Ohjaajan taitovaatimukset olen muokannut 

harrasteohjaaja-tutkinnon pohjalta tietyin muutoksin ja ovat seuraavat: 

 

EASEL HT Ohjaaja osaa huolehtia eri ikäisten ja -tyyppisten hevosten ja ponien puhtaudesta, 

ruokinnasta sekä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista kaikkina vuodenaikoina, tallissa ja 

pihatossa, kuljetuksen aikana ja vieraissa paikoissa (vierastalli, hevossairaala yms.) sekä huolehtia 

tallin, asiakastilojen ja ympäristön hygieniasta, siisteydestä, turvallisuudesta ja 

tarkoituksenmukaisuudesta hevosten ja omien palvelujensa tarpeisiin. 

 

EASEL HT Ohjaaja osaa huolehtia eri-ikäisten hevosten psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista 

laumassa, ymmärtää ja hyödyntää modernia tutkimustietoa hevosen älykkyydestä, oppimisesta, 

tarpeista ja laumakäyttäytymisestä sekä havaitsee ja huomioi ympäristön olosuhteiden ja ihmisten 

toiminnan vaikutuksia eri yksilöiden hyvinvointiin. Hän osaa tehdä hevosen rutiininomaisen 

terveydentilan ja psyykkisen hyvinvoinnin seurannan, tunnistaa hevosen oikean ja virheellisen 

ruokinnan, oikein ja oikeisiin kaviokulmiin vuolun ja hyvän/virheellisen kengityksen, 

tarkoituksenmukaiset sopivat/istuvat ja huonot/vaaralliset varusteet, sekä niistä syntyvien 

ongelmien oireet. Hän osaa antaa ensiapua ja kutsuu tarvittaessa asiantuntijan apuun.  

 

EASEL HT Ohjaaja ottaa työssään huomioon ja ohjaa asiakkaiden ja muun henkilökunnan 

turvallista ja vastuullista toimintaa. Hän perustellee, miksi jokin tehdään niin kuin tehdään. Hän 

ottaa työssään huomioon eläinten pitoon liittyvät voimassa olevat säädökset ja lait, mutta ylittää lain 

minimin vastatakseen hevosten lajityypillisiin tarpeisiin. 

 

EASEL HT Ohjaaja osaa työskennellä hevosavusteisia EASEL – hyvinvointipalveluja tuottavassa 

yrityksessä, suunnitella ja toteuttaa hevosavusteisia virkistyspalveluja, tuotteistaa talliyrityksen 

erityisosaamista, arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laskea toiminnan kannattavuutta. 
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Ohjaaja osaa arvioida alueen palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta, 

palvella asiakkaita sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja ja kokonaisvaltaista eläinten, 

asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointia. 

  

EASEL HT Ohjaaja osaa hoitaa ja ruokkia eri ikäisiä ja erilaisessa liikunnassa olevia hevosta 

kotona ja matkoilla. Hän tietää miten huoltaa kaikkia ajoon ja ratsastukseen tarvittavia 

perusvarusteita. Hän osaa EASELin turvallisuustestin lisäksi klassisesti oikeaoppisesti juoksuttaa ja 

ohjasajaa koulutettua hevosta, ajaa opetettua hevosta sekä toimia avustajana varsan opetuksessa. 

HT- ohjaaja ratsastaa kouluratsastuksessa itse tasolla Helppo B ja osaa ratsukouluttaa hevosen 

tasolle K.N. Special. Esteratsastuksessa ohjaaja ratsastaa radan, jonka estekorkeus on max 60cm, 

mutta suoritus arvioidaan tyyliarvostelulla. EASEL HT Ohjaaja osaa suunnitella 

alkeisratsastuskurssin ohjelman, kunkin tunnin sekä maastoratsastuksen ratsastusreitin. Hän ottaa 

huomioon reitin valinnassa asiakkaiden taidot, asiakkaiden suhteen hevosten kanssa sekä EASELin 

tavoitteet.  

 

EASEL HT Ohjaaja osaa pukeutua asianmukaisesti eri toimintoihin tallilla. Hän osaa tehdä tallin 

työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita, hoitaa talliympäristön sekä tarhat ja urheilualueet,  

ja edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hän tietää miten huolehtia talliyrityksen 

jätehuollosta, tehdä tallin kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan, ja 

hoitaa laitumia. Hän osaa hankkia tietoa alan keskeisimmistä lähteistä. Hän ottaa työssään 

huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä ihmisten että hevosten kannalta. Hän 

osaa toimia hevosen elinkaaren mukaan varsomisesta loppusijoitukseen.  

 

 

6 LOPPUSANAT 

EASEL Ohjaaja – koulutus on ollut minulle merkityksellistä, hyödyllistä, ja raskastakin. Kuten 

alussa kirjoitin, olen vain muutaman vuoden ”EASELiä vanhempi” ja kasvanut sen periaatteisiin jo 

pienestä. Olin myös avustanut EASEL - kouluttajia monessa eläinavusteisessa työpajassa 

eläintemme kanssa ja nähnyt sitä kautta erilaisia oppimistilanteita jo ennen omaa koulutusvuottani. 

Mikään määrä ”kotiopetusta” ja kirjojen lukemista ei kuitenkaan olisi voinut korvata vuoden 

koulutusprosessia eri alojen viisaiden ammattilaisten ryhmässä. Minulle koulutusvuodessa varmaan 

suurinta antia olivat ryhmässä käydyt keskustelut ja jaetut kokemukset, sekä EASELin teoriapohjan 

vahvistuminen. Päättöttyön kirjoittaminen on ollut raskainta, mutta myös erittäin hyödyllinen vaihe 

oppimisprosessiani.  

 

Minulle oli hyödyllistä päästä syventämään teoriaosaamistani ja seurata kouluttajien tapaa sanottaa, 

mallintaa ja ohjata työskentelyä. Olen saanut koulutuksesta lisää varmuutta omaan työskentelyyni ja 

uusia työkaluja. Pystyn sanottamaan asioita nyt asiakkailleni selkeämmin ja paremmin. 

Asiakaskohtaamisiini on tullut selkeämmät raamit ja tietynlainen runko.  

 

Ammatillisen kehittymisen vaiheet Juhani Tiuraniemeä mukaillen ovat 

 

1. Noviisivaihe ; työntekijä keskittyy itseensä ja keskeinen kysymys hänen mielessään on 

”osaanko tämän työn”? Vaiheeseen kuuluu epävarmuutta omasta roolista, toivetta selkeistä ohjeista 

ja esimerkkien ”kopioimista”. Kouluttajilla, esimiehellä ja mielipidevaikuttajilla on iso vaikutus 

omiin näkemyksiin.  

 

2. Asiakaskeskeinen ; työntekijä keskittyy perustehtävään ja keskeinen kysymys on ”voinko 

auttaa tätä asiakastani?” Itsetunto vaihtelee liiallisen kouluttajaan/esimieheen yms. tukeutumisen ja 



42 

 

korostuneen riippumattomuuden välillä. Joku tulee vihaiseksi kouluttajilleen / esimiehelleen, koska 

kokee, etteivät he ole valmistaneet riittävästi työn kaikkiin vaatimuksiin. Työntekijä haluaa tilaa 

oppia omien kokemuksiensa kautta ja testaa auktoriteetteja, mutta jännittää osaamistaan ja kokee 

ajoittain riittämättömyyden tunnetta, ja saattaa jopa epäillä soveltuvuuttaan alalle. 

 

3. Prosessikeskeinen ; työntekijä osaa jo perustyönsä ja pystyy soveltamaan osaamistaan vastaan 

tulevissa haasteissa. Hänen peruskysymyksensä itselleen työssään on ”miten yhteistyösuhteeni 

asiakkaan kanssa toimii?” Itseluottamus, sisäinen oivallus ja motivaatio ovat nousseet. Työntekijä 

kykenee näkemään asiakkaansa kokonaisvaltaisesti ja suhteessa prosessiin. 

 

4. Taitavan ammatillisuuden vaihe; työntekijä osaa työnsä hyvin ja pystyy kehittämään omaa 

osaamistaan, työtään ja itseään. Hänen peruskysymyksensä on ”miten ihmiset ja prosessit ovat 

suhteessa toisiinsa?” Hän hallitsee kokonaisuuksia ja niiden suhteita, hän on motivoitunut ja pystyy 

työskentelemään itsenäisesti.  

 

Olen nykyisin kolmos- ja nelostasolla monessa tilanteessa hevosten, koirien ja ratsastusasiakkaideni 

kanssa.  Jokaisessa uudessa työtehtävässä ja ensimmäistä kertaa isojen haasteiden edessä on 

kuitenkin aina sinnikkäästi ja nöyrästi aloitettava ykköstasolta. Oppimisen vaiheissa vaarallisin 

lienee se ensimmäinen, jossa luulee tietävänsä. On parempi tietää ettei tiedä ja suostua oppimaan.  

 

Ajattelen, että EASEL Ohjaaja – koulutusvuodessa on iso merkitys sillä, että koulutus ei ole 

pelkästään menetelmäkoulutus vaan kurssilaisena saa kokea EASEL - tunnetaitovalmennuksen itse 

asiakkaan roolissa ja vahvistaa omia tunnetaitojaan. Koulutus antaa vahvan teoriapohjan ja 

kouluttajien mallin ohjaustyölle, mutta sen jälkeen meitä ohjattiin ajattelemaan itse ja kehittämään 

EASEListä omannäköisensä version omaan työhön. Kun raamit ja oma kokemuspohja on olemassa, 

sitä alkaa oppimaan jokaisessa vuorovaikutustilanteessa lisää. Tavallaan koulutusvuosi sparraa nuo 

kehittymisen vaiheet läpi nelostasolle eli valmiudet soveltaa EASELiä omassa työssään ja oppia 

sitten arjessa koko ajan lisää.  

 

Valmiiksi en tule, mutta ihan hyväksi on mahdollista, kun joka päivä suostun oppimaan lisää, 

kysymään, ihmettelemään ja pohtimaan omassa mielessäni ja yhdessä toisten kanssa. Toisaalta 

tiedon, ymmärryksen ja tilanneherkkyyden lisääntyminen on myös raskasta, koska näen 

monenlaisia tilanteita enkä aina voi itse niihin vaikuttaa. Koulutusvuosi on onneksi antanut 

työkaluja senkin kestämiseen. Teen parhaani ”omalla vahtivuorolla yksi kohtaaminen kerrallaan”. 

Oma polkuni jatkuu psykiatrisen sairaanhoitajan opintojen kautta kohti psykoterapiatyötä. 

Eläintyöparit tulevat olemaan siinä varmasti mukana. 

  

 

7 LIITTEET 

7.1 EASEL® HorseTraining – ohjaajan opetussuunnitelman tavoitteet 

1.Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

EASEL HT – ohjaaja osaa 

- huolehtia eri ikäisten ja -tyyppisten hevosten ja ponien puhtaudesta, ruokinnasta sekä psyykkisestä 

ja fyysisestä hyvinvoinnista kaikkina vuodenaikoina, tallissa ja pihatossa, kuljetuksen aikana ja 

vieraissa paikoissa (vierastalli, hevossairaala yms.) 

- huolehtia tallin, asiakastilojen ja ympäristön hygieniasta, siisteydestä, turvallisuudesta ja 

tarkoituksenmukaisuudesta hevosten ja omien palvelujensa tarpeisiin 
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- huolehtia eri-ikäisten hevosten psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista laumassa, ymmärtäen ja 

hyödyntäen modernia tutkimustietoa hevosen älykkyydestä, oppimisesta, tarpeista ja 

laumakäyttäytymisestä sekä havaiten ja huomioiden ympäristön olosuhteiden ja ihmisten toiminnan 

vaikutuksia eri yksilöiden hyvinvointiin 

- tunnistaa hevosen annettujen fyysisten ja psyykkisten tuntomerkkien perusteella 

- tehdä hevosen rutiininomaisen terveydentilan ja psyykkisen hyvinvoinnin seurannan 

- tunnistaa hevosten virheellisestä ruokinnasta, kengityksestä, varusteista ja ratsastuksesta syntyvien 

ongelmien oireet 

- antaa ensiapua ja kutsua tarvittaessa asiantuntija-apua 

- tarkastaa hevosen kavioiden ja kengityksen laadun ja kunnon sekä ottaa huomioon erilaisten 

alustojen vaikutukset hevosen turvalliseen liikkumiseen 

- ottaa työssään huomioon ja ohjata asiakkaiden ja muun henkilökunnan turvallista ja vastuullista 

toimintaa ja perustella miksi jokin tehdään niin kuin tehdään 

- ottaa työssään huomioon eläinten pitoon liittyvät voimassa olevat säädökset 

- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja ja kokonaisvaltaista eläinten, asiakkaiden ja henkilöstön 

hyvinvointia 

Arviointi 

Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee oman työnsä itsenäisesti ja vastuullisesti 

- noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista 

- vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta  

 

Hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon suunnitteleminen ja töiden tekeminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee hevosten päivittäisen ja kausittaisen hoidon itsenäisesti sekä tekee hevosen hoitoon 

liittyvät työt varmaotteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä pyrkii kehittämään työskentelyään 

- tarttuu ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin ja siirtyy joustavasti työtehtävästä toiseen 

 

Kestävällä tavalla toimiminen hevostenhoitotyössä 

Hyväksytty  

- ruokkii tarkasti ja minimoi hukkarehun sekä ymmärtää hyvälaatuisen rehun ympäristöä säästävän 

vaikutuksen ja käyttää kuivikkeita ja hoitomateriaaleja säästäväisesti 

- lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä pyrkii hankkimaan ympäristöystävällisiä 

tuotteita ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaan 

- käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi tallin ja hevosten pesussa sekä valitsee ympäristöystävälliset 

pesuaineet. 

 

Pukeutuminen tallityössä ja hevosten hoidossa 

Hyväksytty  

- pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) 

ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman 

 

Hevosen käsitteleminen ja hoitaminen 

Hyväksytty  

- käsittelee, hoitaa ja taluttaa erilaisia hevosia varmaotteisesti ja turvallisesti 

 

Hevosen ruokkiminen, rehujen tunnistaminen ja annosteleminen 

Hyväksytty  

- tunnistaa ja annostelee rehut, pystyy arvioimaan rehujen hygieenisen laadun ja ruokkii hevoset 

itsenäisesti 
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- ottaa rehunäytteen ja arvioi analyysin perusteella rehun soveltuvuutta sekä vaikutuksia 

ruokinnansuunnitteluun 

 

Kavionhoito ja kengän irrottaminen 

Hyväksytty  

- hoitaa kavioita sekä irrottaa kengän itsenäisesti 

- Osaa arvioida kengityksen laatua ja ymmärtää mahdolliset kengitykseen tai kavionhoitoon liittyvät 

vammat ja sairaudet 

 

Hevosen tunnistaminen 

Hyväksytty 

- tekee asetuksen mukaisen ilmoituksen hevoseläinrekisteriin sekä ymmärtää sen merkityksen 

eläintautien seurannan, kuluttajien suojan ja asiakirjahallinnon selkeyttämiseksi 

 

Hevosten lääkitseminen 

Hyväksytty  

- havaitsee muutokset hevosten päivittäisessä terveydentilassa ja käyttäytymisessä sekä omaa 

valmiudet antaa tarkoituksenmukaista ensiapua ja hoitoa tavallisimpiin vammoihin. 

 

Anatomian ja fysiologian perusasioiden hyödyntäminen hevosten hoidossa 

Hyväksytty  

- selvittää keskeiset asiat hevosen anatomiasta ja fysiologiasta ja omaa valmiudet soveltaa tietoa 

työssään 

 

Hevosen ravinnontarpeen ja rehujen käyttötarkoituksen huomioon ottaminen hevosten ruokinnassa 

Hyväksytty  

- tuntee ravintoaineet ja tietää niiden merkityksen eläimen hyvinvoinnille, terveydelle ja 

käyttötarkoitukselle sekä hyödyntää tietopohjaa tavallisimpien rehujen koostumuksesta hevosen eri 

elinkaaren vaiheessa 

- tunnistaa hevosen rehut ja soveltaa ruokinnan suunnittelua monipuolisesti hevosen hyvinvoinnin 

edistämiseksi 

 

Hevosten terveydenhoidon edistäminen ja tarttuvien tautien ennaltaehkäiseminen hevosten hoidossa 

Hyväksytty  

- tunnistaa tavallisimmat vammojen ja sairauksien aiheuttajat, sairaudet, vammat sekä ymmärtää 

hevosen vastustuskykyyn vaikuttavat tekijät 

- ottaa työssään huomioon keskeisimmät tarttuvien tautien ja sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet 

ja ymmärtää niiden merkityksen 

 

Varusteiden tunnistaminen ja valinta erilaisten hevosten kanssa työskenneltäessä 

Hyväksytty  

- valitsee itsenäisesti varusteet hevosyksilön ja käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Hyväksytty  

- hankkii, jäsentää ja arvioi itsenäisesti tietoa sekä soveltaa aiemmin opittua muuttuvissa tilanteissa ja 

harjaantuu taidoissaan käsitellä ja hoitaa erilaisia hevosia 

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Hyväksytty  

- toimii työyhteisön sääntöjen mukaan rakentavasti sekä on avulias ja aloitteellinen 
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2. Tallin ja talliympäristön hoitaminen 

EASEL HT- ohjaaja osaa 

- pukeutua työtehtävään 

- tehdä tallin työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita 

- hoitaa talliympäristön sekä tarhat ja urheilualueet ja huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta hevosalan 

yrityksen jätehuollosta 

- tehdä tallin kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan 

- hoitaa laitumia 

- seurata alan tapahtumia ja hankkia tietoa alasta keskeisimmistä lähteistä 

- huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia 

- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

- toimia hevosen elinkaaren mukaan varsomisesta loppusijoitukseen 

- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 

Arviointi 

Oman työn suunnitteleminen ja töiden tekeminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee oman työnsä itsenäisesti ja vastuullisesti 

- noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista 

- vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta 

 

Tallin ja talliympäristön töiden suunnitteleminen ja tekeminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee tallin ja talliympäristön työt itsenäisesti sekä tekee työt varmaotteisesti ja 

vastuuntuntoisesti sekä pyrkii kehittämään työskentelyään 

- tarttuu ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin ja siirtyy joustavasti työtehtävästä toiseen 

- lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja muovia sekä pyrkii hankkimaan ympäristöystävällisiä 

tuotteita ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaa 

- selvittää eri tavat hävittää kuollut hevonen ja omaa valmiudet järjestää hautaamisen tai muun 

hävittämisen. 

 

Pukeutuminen tallityössä 

Hyväksytty  

- pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) 

ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman 

 

Tallin ja talliympäristön siisteyden ylläpito ja laitumien hoitaminen 

Hyväksytty  

- pitää oma-aloitteisesti talliympäristönsä hyvässä järjestyksessä ja siistinä sekä hoitaa laitumia 

itsenäisesti. 

 

Hevosen lajinomaisten piirteiden ja hevoskasvatuksen vaatimusten huomioon ottaminen 

hevosavusteisten EASEL- palvelujen tuottajana 

Hyväksytty  

- soveltaa tietoaan hevosen lajinomaista käyttäytymistä monipuolisesti ja toimii lainsäädännön 

mukaisesti kaikissa tehtävissään 

 

Laadukkaan hevosen rehun hankkiminen 

Hyväksytty  

- ymmärtää rehuntuotannon ketjun ja rehun laadun merkityksen sekä soveltaa sitä työssään itsenäisesti 
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Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

hyväksytty  

- hankkii, jäsentää ja arvioi itsenäisesti tietoa hevosalasta ja alan teknisistä ratkaisuista 

 

Ammattietiikka 

Hyväksytty  

- noudattaa eläinsuojelulakia ja toimii itsenäisesti, luotettavasti ja vastuullisesti vaihtuvissa tilanteissa 

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Hyväksytty  

- noudattaa turvallisuusohjeita tallissa toimiessaan, välttää riskitilanteita ja kehittää talliyhteisön 

turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osaa EA II-vastaavat taidot. 

 

3. Ratsastaminen ja ajaminen 

EASEL HT - ohjaaja osaa 

- hoitaa ja ruokkia urheiluhevosta kotona ja matkoilla 

- huoltaa kaikkia ajoon ja ratsastukseen tarvittavia perusvarusteita 

- varustaa, juoksuttaa ja ohjasajaa koulutettua hevosta 

- ajaa opetettua hevosta 

- toimia avustajana varsanopetuksessa 

- kouluratsastuksessa ratsastaa tasolla Helppo B, osaa kouluttaa hevosen tasolle K.N. Special 

- esteratsastuksessa ratsastaa radan, tyyliarvostelu 

- käsitellä hevosia ja ratsastaa erilaisissa ympäristöissä 

- huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia 

- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 

Arviointi 

Hevosten käytön ja hoidon suunnitteleminen ja töiden tekeminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee hevosten käyttöä ja hoitoa itsenäisesti ja vastuullisesti huomioiden tallin toiminnot 

- tekee hevostenhoitotyöt sujuvasti, joutuisasti ja omatoimisesti pitäen yllä hyvää hygieniaa 

 

Oman työn suunnitteleminen ja hevosavusteisia EASEL- palveluja tuottavassa yrityksessä 

työskenteleminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee työtään kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti 

- työskentelee sitoutuneesti, innostuneesti, aloitteellisesti oma työtään arvostaen 

- edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan työyhteisön yhteisöllisyyttä 

- ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä 

soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa 

 

Kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen hevostenhoitotöissä 

Hyväksytty  

- työskentelee hevosten lajityypillisen käyttäytymisen huomioon ottaen ja eläimiä arvostaen sekä 

haluaa kehittyä hevostenhoitajana eläinten hyvinvointia edistäen 

- käyttää linimenttejä ja muita hevosten ja varusteiden hoidossa tarvittavia kemikaaleja säästeliäästi 

ja huolehtii jätteiden lajittelusta sekä pyrkii löytämään hevosten hoitamiseen mahdollisimman 

ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 

- lajittelee ja kierrättää syntyviä kemikaaleja ja muoveja sekä pyrkii hankkimaan 

ympäristöystävällisiä tuotteita ja kehittää työyhteisön toimintaa kestävämpään suuntaan 
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- työskentelee vettä ja energiaa säästäen sekä ottaen huomioon pesuaineiden annostelun ja 

ympäristöystävällisyyden 

- suosittelee toimenpiteitä, joilla on vaikutusta harjoitusalueiden kulumisen vähenemiseen, hoitoon ja 

maisematekijöihin. 

 

Hevosen turvallinen käsitteleminen ja niiden kanssa turvallisesti työskenteleminen 

Hyväksytty  

- toimii erilaisten hevosten kanssa itsenäisesti ja varmaotteisesti 

- havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä sekä toimii ripeästi ja oma-

aloitteisesti onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa 

 

Hevosten yksilöllisten erojen huomioiminen 

Hyväksytty  

- huomioi oma-aloitteisesti ja tarkasti hevosen käytön erityisvaatimukset hoidossa, ruokinnassa ja 

käsittelyssä 

 

Varusteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen sekä käyttöturvallisuuden tarkastaminen 

Hyväksytty  

- käyttää, huoltaa ja korjaa varusteita sekä arvioi varusteen käyttöturvallisuutta ja satulan sopivuutta 

itsenäisesti 

 

Eläinsuojelulain noudattaminen hevosten kanssa työskennellessä 

Hyväksytty  

- selvittää hevosen hyvinvointia ja turvallisuutta koskevan keskeisen lainsäädännön ja 

soveltamisohjeet ja toimii niiden mukaan 

 

Ympäristötiedon soveltaminen talliympäristön hoidossa 

Hyväksytty  

- selvittää hevosenpitoon liittyvät ympäristönsuojelulainsäädännön keskeiset vaatimukset ja keinot 

pinta- ja pohjavesien pilaantumishaittojen ehkäisemiseksi, lannan asianmukaisesta varastoinnista ja 

luovutuksesta sekä ulkotarhojen ympäristövaikutuksista sekä omaa valmiudet tehdä itsenäisesti 

lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset. 

 

Oman ratsastus- ja ajotaidon kehittäminen ja arviointi 

Hyväksytty 

- laatii toteuttamiskelpoisen harjoitussuunnitelman itsenäisesti 

- arvioi ajo- ja ratsastustaidon onnistumista ja perustelee arviotaan sekä arvioi ja kehittää ajo- ja 

ratsastustaitoaan ja työympäristöään 

 

Kouluratsastus 

Hyväksytty  

- ratsastaa itsenäisesti hyvässä perusistunnassa, tahdissa, tasapainossa ja peräänannossa vaaditun 

ohjelman sekä arvioi suoritustaan. EASEL Ohjelma Savikon hevosella (taso Helppo B) 

- K.N. Special vähintään 65% seurakilpailuissa 

 

Esteratsastus 

Hyväksytty  

- ratsastaa vaaditun radan rytmissä ja tasapainossa hyppyihin mukautuen apuja sekä kevyttä ja 

esteistuntaa tarkoituksenmukaisesti käyttäen, hevosen parhaita puolia esiin tuoden ja hevosta tukien. 

Estekorkeus 50 – 60 cm, tyyliarvostelu 

 

Maastoratsastus 
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Hyväksytty  

- ratsastaa maastossa turvallisesti kaikissa askellajeissa ja erilaisissa olosuhteissa 

 

Valjastaminen ja ajaminen 

Hyväksytty  

- sovittaa itsenäisesti valjaat ja valjastaa ajohevosen yleisimmin käytetyillä valjailla ja ajaa hevosta 

hevoskohtaiset ominaisuudet, turvallisuus sekä olosuhteet huomioiden 

- Ohjasajo ja hevosen valmistaminen turvalliseksi ja tyytyväiseksi ajohevoseksi 

 

Juoksuttaminen 

Hyväksytty  

- EASEL Turvallisuustesti 

 

Hevosen käsitteleminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

Hyväksytty  

- toimii varmaotteisesti erilaisten hevosten kanssa ja seuraa hevosten terveydentilaa ja tekee 

perusteltuja muutoksia hevosten hoitoon 

 

Hevosten yksilöllisten erojen huomioiminen 

Hyväksytty  

- huomioi oma-aloitteisesti ja tarkasti hevosen käytön erityisvaatimukset hoidossa, ruokinnassa ja 

käsittelyssä. 

 

 

Liikennesääntöjen ja jokamiehenoikeuksien noudattaminen teillä ja maastossa hevosilla liikuttaessa 

Hyväksytty  

- noudattaa liikennesääntöjä ja jokamiehenoikeuksia sekä soveltaa niitä työssään vastuullisesti 

osapuolet ja toimintaympäristö huomioon ottaen 

 

Pukeutuminen tallityössä, hevosten hoidossa ja arkisessa ajamisessa ja ratsastamisessa 

Hyväksytty  

- pukeutuu asianmukaisesti työtehtävän vaatimalla tavalla (työturvallisuuden ja ergonomian kannalta) 

ja tekee siistin ja yrityksen imagoon sopivan vaikutelman 

 

Pukeutumisessa opastaminen hevosten hoidossa ja ratsastamisessa 

Hyväksytty  

- opastaa asiakkaita pukeutumaan asianmukaisesti työturvallisuuden ja ergonomian kannalta sekä 

puuttuu tilanteisiin, jossa asiakkaan pukeutuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai asiakas ei ole 

ottanut olosuhdetekijöitä riittävästi huomioon 

 

Opettaminen 

Hyväksytty  

- opettaa erilaisia asiakkaita itsenäisesti ja tuloksellisesti hevosten hyvinvointi ja EASEL – periaatteet 

huomioiden sekä esiintyy ja käyttää ääntään selkeästi 

- Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti, laadukkaasti ja turvallisesti omassa työssään EASEL 

HorseTraining Hevosen koulutusprosessia ja Ratsastajan opetusprosessia 

 

Hevostaitojen opettaminen 

Hyväksytty  

- opettaa hevostaitoja monipuolisesti, varmaotteisesti ja asiakaslähtöisesti turvallisuutta korostaen 

- Pystyy opettamaan sekä hevosen että ratsastajan EASEL -turvallisuustestin läpi 
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Kouluratsastuksen opettaminen 

Hyväksytty  

- opettaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti perusistunnan ja apujen käytön tasolle Helppo B 

 

Maastossa ratsastamisen opettaminen 

Hyväksytty  

- opettaa eritasoisia asiakkaita ratsastamaan turvallisesti vaihtelevassa maastossa yksittäin ja osastossa. 

 

Opetushevosen ominaisuuksien tunnistaminen hevosvalinnassa 

Hyväksytty  

- arvioi itsenäisesti hevosen soveltuvuuden opetuskäyttöön 

 

 

Positiivisen asenteen hyödyntäminen asiakkaiden motivoinnissa 

Hyväksytty  

- mieltää oman esimerkkinsä arvon oikean asenteen opettamisessa ja tiedostaa roolinsa asiakkaidensa 

esikuvana sekä toimii tämän tiedon mukaisesti. 

 

Ammattietiikka 

Hyväksytty  

- perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan hevosavusteisia EASEL- 

palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään 

- kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia sekä pyrkii 

noudattamaan tasa-arvon ja tasapuolisuuden periaatteita 

 

4. Hevosharrastepalvelujen tuottaminen 

EASEL HT – ohjaaja osaa 

- työskennellä hevosavusteisia EASEL – hyvinvointipalveluja tuottavassa yrityksessä 

- suunnitella ja toteuttaa hevosharrastepalveluja 

- tuotteistaa talliyrityksen erityisosaamista 

- arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laskea toiminnan kannattavuutta 

- arvioida alueen palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta 

- palvella asiakkaita 

- noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita 

- verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa 

- huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia 

- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 

Arviointi 

Opetuksen ja palvelutarjonnan suunnitteleminen sekä opettamisen suunnitteleminen ja 

toteuttaminen 

Hyväksytty  

- laatii itsenäisesti suunnitelman yrityksen toimintaan liittyvästä palvelukokonaisuudesta, suunnittelee 

tuntien ja kurssien kokonaisuudet sekä toteuttaa opetuskokonaisuuden 

- arvioi työnsä onnistumista ja perustelee arviotaan sekä arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja 

työympäristöään 

 

Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta harrastetallilla 

Hyväksytty 

- tietää työtään koskevat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja toimii niiden ja kestävän kehityksen 

mukaisesti erilaisten palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä laatii yhdessä muun 
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henkilöstön kanssa taloudellisesti, ympäristönhoidollisesti ja sosiaalisesti kestävän 

toimintakokonaisuuden. 

 

 

 

Yrityksen työtehtävien tekeminen 

Hyväksytty  

- tekee yrityksen palvelutarjontaan kuuluvia töitä tehokkaasti ja asiakkaiden/asiakasyritysten 

laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla 

 

Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoitteleminen 

Hyväksytty  

- kartoittaa maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita itsenäisesti ja arvioi niiden 

tulevaisuutta 

- tietää hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja hinnoittelee palvelun 

 

3. Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Hyväksytty  

- tunnistaa uuteen tilanteeseen liittyvän ongelman ja soveltaa aiemmin oppimaansa niin, että työn 

lopputulos täyttää laatukriteerit 

- kuuntelee asiakasta ja vastaa saamaansa palautteeseen, toimii rakentavassa yhteistyössä 

asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä 

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Hyväksytty  

- noudattaa työturvallisuusohjeita ja käyttää työssään ergonomisia työmenetelmiä sekä on 

varustautunut työn edellyttämällä suojavaatetuksella ja ohjaa asiakkaita turvalliseen toimintaan 

hevosten kanssa. 

 

Työlakien soveltaminen hevosalan työntekijänä tai työnantajana toimiessa 

Hyväksytty  

- ottaa työssään huomioon työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja omaa valmiudet laskea 

työntekijän palkan ohjeiden mukaan 

 

Hevostalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeiden 

noudattaminen 

Hyväksytty  

- ottaa työssään huomiota työnantajan työsuojeluvastuun maaseutuyrityksessä, toimii omassa työssään 

määräysten mukaisesti ja perustelee toimintaansa sekä hyödyntää työterveyshuollon palveluja 

toiminta ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

 

Ammattietiikka 

Hyväksytty  

- perustaa toimintansa esimerkilliseen luonnon ja eläinten kunnioittamiseen eikä sulje silmiään 

vääryydeltä 

- perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan hevosavusteisia EASEL - 

palveluja sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään 

- kunnioittaa kanssaihmisten (esim. työyhteisön ja naapuruston) arvoja ja oikeuksia sekä pyrkii 

noudattamaan tasa-arvon ja tasapuolisuuden periaatteita 

- toimii sitoutuneesti työssään ja arvostaa ammattiaan maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin 

edistäjänä 

- ottaa työssään huomioon maaseutukulttuurin edistämisen. 
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5. Hevosen kanssa luonnossa liikkuminen 

EASEL HT - ohjaaja osaa 

- suunnitella ratsastusreitin 

- ottaa reitin valinnassa asiakkaiden taidot sekä EASELin tavoitteet huomioon 

- ottaa hevosten valinnassa asiakkaiden taidot sekä EASEL in tavoitteet huomioon 

- opastaa asiakasta pukeutumisessa 

- ratsastaa tai ajaa hevosta luonnossa 

- palvella ja ohjata asiakkaita hevosretkillä 

- muonittaa asiakkaat ratsastusreitin varrella 

- kertoa asiakkaille paikallisesta luonnosta ja kulttuurista 

- huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia 

- ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden 

- edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

 

Arviointi 

Hevosretkien ja -vaellusten suunnitteleminen ja toteuttaminen 

Hyväksytty 

- suunnittelee turvallisia hevosretkiä ja -vaelluksia itsenäisesti sekä hoitaa monipuolisesti erilaisia 

asiakaspalveluun kuuluvia tehtäviä ja kehittää yrityksen tuotteita ja palveluja 

- valitsee asiakkaiden taitotasolle sopivat retki- ja vaellushevoset sekä suunnittelee ja toteuttaa niiden 

hoidon itsenäisesti 

 

Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta (maastoreittien valinta, maaston kuluminen, 

luonnoneläinten elinympäristöjen huomioon ottaminen, lähiasukkaiden huomioon ottaminen) 

Hyväksytty  

- suunnittelee toimintansa laatuvaatimusten ja kestävän kehityksen periaatteen mukaan ja toteuttaa 

suunnitelmaa hevosten ja asiakkaiden kanssa luonnossa liikkuessaan sekä ohjaa asiakkaita 

ympäristövastuulliseen toimintaan. 

 

Pukeutumisen opastaminen hevosten hoidossa ja ratsastamisessa 

Hyväksytty  

- opastaa asiakkaita pukeutumaan asianmukaisesti työturvallisuuden ja ergonomian kannalta sekä 

puuttuu tilanteisiin, joissa asiakkaan pukeutuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai asiakas ei ole 

ottanut olosuhdetekijöitä riittävästi huomioon 

 

Hevosen ja hevosryhmän hallinta 

Hyväksytty  

- toimii hevosretken vetäjänä omatoimisesti ja asiakaslähtöisesti turvallisuutta edistäen 

 

 

Asiakkaiden maastoruokailun järjestäminen 

Hyväksytty  

- suunnittelee ja toteuttaa muonituksen asianmukaisesti 

 

Jokamiehenoikeuksien noudattaminen luonnossa liikuttaessa 

Hyväksytty  

- noudattaa jokamiehenoikeuksia sekä soveltaa niitä työssään vastuullisesti osapuolet ja 

toimintaympäristö huomioon ottaen 

 

Luonnossa liikkumista koskevien viranomaismääräysten ja -ohjeiden noudattaminen 

Hyväksytty  
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- tietää määräykset ja ohjeet ja toimii niiden mukaan sekä ohjeistaa muita retkeläisiä. 

 

Luonnon tuntemuksen soveltaminen hevosretkellä 

Hyväksytty  

- tuntee alueen kasvit ja eläimistön sekä tietää niiden erityispiirteitä ja soveltaa tietoa retkillä 

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

Hyväksytty  

- hankkii tietoa luonnossa liikkumisesta ja ympäristön erityispiirteistä sekä asiakkaiden kanssa 

työskentelystä ja soveltaa tietoa työssään 

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Hyväksytty  

- kommunikoi asiakkaiden ja työyhteisön kanssa kehittävästi ja ymmärtää oman esimerkkinsä 

vaikuttavuuden sekä edistää työyhteisön laadukasta toimintaa 

- kuuntelee asiakasta ja vastaa saamaansa palautteeseen, toimii rakentavassa yhteistyössä 

asiakasryhmien kanssa ja on työryhmässä aktiivisena jäsenenä 

 

Ammattietiikka 

Hyväksytty  

- toimii eettisiä arvoja ja hevosella liikkumista koskevia sääntöjä noudattaen sekä ympäristön 

siisteydestä huolehtien ja vastaa koko ryhmän toiminnasta luonnossa 

- perustaa toimintansa esimerkilliseen luonnon ja eläinten kunnioittamiseen, eikä sulje silmiään 

vääryydeltä 

- perustaa toimintansa avoimuuteen, rehellisyyteen, vastuuseen tuottaessaan hevostalousalan palveluja 

sekä ymmärtää vaitiolovelvollisuuden työssään 

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Hyväksytty  

- kehittää työ- ja toimintakykyään sekä ottaa omassa työssään huomioon turvallisuus- ja 

terveysnäkökohdat ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomiaa sekä asiakasturvallisuutta 

yllättävissäkin tilanteissa kotitallilla ja luonnossa hevosten kanssa liikuttaessa sekä osaa EA II-

vastaavat taidot. 

 

Tutkinto suoritetaan näyttökokein Savikon tilalla sekä soveltuvin osin oman hevosen kanssa 

videoiden, K.N. Special kilpailusuorituksena seurakilpailuissa sekä kirjallisin itsearvioinnein. 

 

 

7.2 Tutkimustuloksia eläinavusteiseen työskentelyyn liittyen  

Koira-avusteisesta terapiasta on olemassa jonkin verran laadukkaita tutkimuksia, joita on koottu 

kirjaan Attachment to Pets (Julies ym. 2012). Koiran läsnäolon on osoitettu hoitotapaamisessa 

lisäävän sosiaalista tietoisuutta ja aktiivisuutta ryhmässä autistisilla lapsilla (esim.  Sams ym 2006), 

psykiatrisilla lapsipotilailla (Prothmann ym. 2006) ja aikuispotilailla (Marr ym 2000), dementikoilla 

(Filan ym.2006) sekä ekaluokkalaisilla koulussa (Hergovich ym. 2002; Kotrschal ym. 2003) ja 

vankien sosiaalisia taitoja (Fournier ym. 2007). Hevosavusteisen psykoterapian vaikuttavuutta ei ole 

pystytty osoittamaan yksiselitteisesti (esim. Anestis ym., 2014, Kendall ym. 2015, Lentini ym 

2015).  Esimerkkinä hevosavusteisen terapiatutkimuksen lupaavista tuloksista on esim. miten 

yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten toiveikkuus lisääntyi ja depressio väheni jo viidessä viikossa 

hevosavusteisella EAGALA - ohjelmalla verrattuna kontrolliryhmään, joka sai normaaleja tarjolla 

olevia palveluja (Fredrick 2015). Laadullista tutkimusnäyttöä on jo runsaasti.  
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Taitavasti toteutettuna hevos- tai koiratyöparin mukaan ottaminen on kuitenkin terapeuttien ja 

potilaiden mukaan usein merkityksellistä. Yhteistyösuhteen rakentamisessa hevosten ja koirien 

kanssa korostuvat sellaiset ihmistenkin välisen vuorovaikutuksen elementit kuin tietoisuus omista 

ajatuksista ja tunteista, niiden ja oman aikomuksen sanaton viestintä, sekä sosiaalinen 

tilanneherkkyys ja vastavuoroisuus.  

 

Terapiaeläimen läsnäolon on useissa tutkimuksissa osoitettu alentavan stressitasoa. Ensimmäisenä 

koiran stressitasoa alentavan tutkimuksen teki Aron Katcher jo 1980-luvulla ja samanlaisia tuloksia 

saatiin useissa muissa tutkimuksissasen jälkeen (esim  Barker, S. & Dawson, K. 1998,  Friedmann 

ym. 1983, Hansen ym. 1999 ja Nagengast ym. 1997) .Melsonin 2004 julkaistussa tutkimuksessa 

saksalaisista 4-luokkalaisista 79% kertoi puhuvansa murheensa lemmikilleen, USA:ssa 10-14-

vuotiaista 75% jne. (Melson 2004 Animals in the lives of adolescents). Eläimen läsnäolon on sen 

jälkeen huomattu lisäävän hoito/opiskelumotivaatiota, parantavan keskittymiskykyä, alentavan 

jännittyneisyyttä ja esim. leikkausta edeltävää pelkoa, kasvattavan itseluottamusta ja lisäävän 

keskusteluhalukkuutta sekä helpottavan PTSD:stä kärsivien ihmisten pysymistä ns. toleranssi-

ikkunassa eli ”keltaisella” (ks. Beetz ym. 2013 Attachment to pets).  

 

Eläinten avusta stressinsäätelyyn löydettiin todisteita 2000-luvun alussa verenpaineen laskun ja 

raajojen ihon lämpötilan nousun lisäksi biokemiallisella tasolla. Esim.  Odendaal  (2000) Odendaal 

raportoi, että kortisolitaso laski tutkimuksissa ihmisillä merkittävästi ja positiivisten hormonien 

tasot nousivat. Kortisolitaso laski koirilla vain vähän, mutta endorfiini, oksitosiini, prolaktiini ja 

dopamiini nousivat merkittävästi sekä koirilla että ihmisillä. Suurimmat psykofysiologiset reaktiot 

saatiin 5 – 24 minuuttia interaktion alkamisesta. Ihmisen ja eläimen positiivisen vuorovaikutuksen 

on mm. osoitettu lisäävän ihmisen itsetuntemusta, tunteiden säätelyä, innostavan vuorovaikutukseen 

ja lisäävän sosiaalista kyvykkyyttä, alentavan kortisolitasoa, nostavan merkittävästi oksitosiinitasoa 

ja alentavan verenpainetta (Uvnäs-Moberg 2010,  Beetz ym. 2012) 

  

 

7.3 Esimerkkejä tutkimustuloksista liittyen eläinten älykkyyteen, tunteisiin, oppimiseen ja 

sosiaaliseen käyttäytymiseen, joitka tukevat perusteluja EASELin tavalle työskennellä 

eläintyöparien kanssa.   

Koirat seuraavat ihmisten viestintää. (Dogs' Gaze Following Is Tuned to Human Communicative 

Signals. Téglás ym.. Current Biology 2012) 

 

Koirat, kuten vuoden ikäiset vauvat, tietävät ketkä ihmiset ovat niiden omistajien ystäviä ja 

lakkaavat tottelemasta sellaista ihmistä, jota pitävät epäluotettavana (Do dogs follow behavioral 

cues from an unreliable human? Takaoka ym.  Animal Cognition, Volume 18, Issue 2, 2015)  sekä 

kokoava artikkeli miten koirat tekevät omistajilleen ystäviä : 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/11/how-dogs-make-friends-for-their-

humans/417645/ 

 

Koirille, kuten kolmevuotiaille lapsille, avuliaisuus ja yhteistyö tuntuvat olevan oletusarvo. Ne 

reagoivat välttelemällä sellaista ihmistä, joka on näyttänyt yhteistyöhaluttomalta ja haluttomalta 

auttamaan niiden omistajaa. (Dogs  avoid people who behave negatively to their owner: third-party 

affective evaluation. Chijiiwa ym. Animal Behaviour, 106, 123-127, 2015) 

 

Koirien kognitiivinen älykkyys on 2-vuotiaan lapsen tasolla. (Dogs' Intelligence On Par With Two-

year-old Human, Canine Researcher Says. ScienceDaily10, 2009 

www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090810025241.htm  ) 
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Koirat oppivat ymmärtämään ihmisen puhetta, Border Collie Chaser osaa yli 1000 eri lelua 

tarkoittavaa sanaa. (Border collie comprehends object names as verbal referents. Pilley & Reid 

Behavioural Processes, 2010) 

 

EASELin oppimisteoria on ollut koko kaksikymmentä vuotta myös eläimillä sosiaalinen 

konstruktionismi. Nyt sillekin on tukea: Koirat oppivat mallioppimisen periaatteella koulutettaessa 

paremmin kuin shapingillä/klikkerikoulutuksella ja tutkijat korostavat lisäksi tärkeänä tuloksena, että 

sosiaalinen oppimismenetelmä vahvistaa koiran muistia, opitun yleistämistä ja ao. sanan oppimista. 

(Social learning in dog training: The effectiveness of the Do as I do method compared to 

shaping/clicker training, Fugazza & Miklósi. Applied Animal Behaviour Science, 2015) 

 

Koirat havainnoivat ja oppivat toisiltaan hyvin samalla tavalla kuin ihmiset. ("Dogs Copy Other Dogs' 

Actions Selectively, The Way Humans Do.", 2007 

www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070426145103.htm.  ) 

 

Koirat oppivat ihmisiltä katsomalla, ymmärtävät ihmisen tavoitteen ja toistavat sen itse. (Deferred 

imitation and declarative memory in domestic dogs. Fugazza & Miklósi.  Animal Cognition, 2013)  

 

Hevosetkin ottavat vinkkejä ihmisiltä etsiessään porkkanoita. (Following human-given cues or not? 

Horses (Equus caballus) get smarter and change strategy in a delayed three choice task Lovrovicha 

ym. Applied Animal Behaviour Science 166,80–88 , 2015) 

 

EASELissä ei kouluteta koiria eikä hevosia nameilla, mutta niitä voidaan toki etsiä. Yhdessä 

tekemisen positiivinen motivaattori on yhdessä oleminen, läheisyys, turvallisuudentunne ja ilo. 

Porkkanoita ja koirakeksejä toki syödään, mutta osana yhdessä olemista ja ”kahvitaukoa”. Myös 

tutkimuksissa koirat suosivat palkkiona ennemmin rapsutusta kuin namia. (Awake Canine fMRI 

Predicts Dogs' Preference for Praise Versus Food, Cook ym.  Social Cognitive And Affective 

Neuroscience 2016) 

 

Koirien on osoitettu pystyvän yhdistämään eri aisteista tulevaa informaatiota sekä toisten koirien että 

ihmisten tunnetiloista ts. niillä on mielen sisäinen käsitys toisen tunnetilasta (ainakin iloinen ja 

vihainen), mitä on pidetty vain kädellisten kykynä ja aiemmin osoitettu lajien välillä vain ihmisillä. 

(Dogs recognize dog and human emotions. Albuquerque ym. Biol. Lett 2016 sekä Dogs Can 

Discriminate Emotional Expressions of Human Faces.  Müller ym. Current Biolog. 2015) 

 

Koirat katsovat ihmisten ilmeitä pitkälti samalla tavalla kuin ihmiset keskittyen silmiin. (Dogs 

Evaluate Threatening Facial Expressions by Their Biological Validity – Evidence from Gazing 

Patterns.  Somppi ym. PLOS ONE 11, 2016)  

 

Koirien on osoitettu tunnistavan ihmisten tunteita myös kuvista. (Dogs Can Discriminate Emotional 

Expressions of Human Faces.  Corsin ym. Current Biology. 2015)  

 

Hevosetkin tunnistavat ihmisten tunnetiloja (Functionally relevant responses to human facial 

expressions of emotion in the domestic horse  Smith ym.  Biology Letters / February  H, 2016) 

 

Hevosilla kuten muillakin sosiaalisilla nisäkkäillä on omat tunne(mikro)ilmeensä. (EquiFACS: The 

equine Facial Actin Coding System. Wathan ym. PLOS ONE, 2015) 

 

Hevosen levollinen tunnetila auttaa sitä oppimaan. Influence of emotional balance during a learning 

and recall test in horses (2014) Mengolia ym.  Behavioural Processes 106 
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Tunteet tarttuvat myös hevosten ja ihmisten välillä ja ratsastajan jännitys nostaa myös hevosen 

sydämen sykettä. ( Investigating horse–human interactions: The effect of a nervous human  Keeling 

ym. J. J Vet Med 181/1, 2009) 

 

Emon hoivalla ja varhaisilla kokemuksilla on suuri merkitys nisäkkäiden sosiaaliselle kehitykselle. 

(The biology of mammalian parenting and its effect on offspring social development. Rilling & 

Young Science. 345: 771–776. 2014) 

 

Emon hoivalla on merkitys jälkeläisten stressinsietokyvylle. (Early experiences modulate stress 

coping in a population of German shepherd dogs.  Foyer ym. Appl Anim Behav Sci. 146: 79–87 , 

2013)  

 

Ja ahdistushäiriöille (Early Life Experiences and Exercise Associate with Canine Anxieties  Tiira & 

Lohi http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0141907, 2015) 

 

Emon hoivan ja lauman turvallisuuden vaikutukset näkyvät geenitasolla asti  (Epigenetic 

programming by maternal behavior. Weaver ym. Nat Neurosci. 7: 847–854 sekä Epigenetic influence 

of social experiences across the lifespan. (2010) Champagne Dev Psychobiol. 52: 299–311. 2014) 

 

Kokoava artikkeli fMRI – tutkimuksista koirilla kertoo koirien reaktioista omistajiinsa. Siinä tosin 

väitetään, että hevoset (ja kissat) pakenevat ihmisiä pelästyessään. Se riippuu kuitenkin niiden 

suhteen laadusta omistajansa kanssa.  https://mic.com/articles/104474/brain-scans-reveal-what-

dogs-really-think-of-us#.eXMt6Jv9g 

 

Sosiaalisilla laumaeläimillä on lajista riippumatta samat perustaidot ja -käyttäytymistavat. Luonnossa 

eri lajien välinen vuorovaikutus on luonnollista. Niinpä kesyt vuohetkin oppivat ratkaisemaan 

kiertotiepulman katsomalla ihmisen toimintaa. (Goats learn socially from humans in a spatial 

problem-solving task. Nawroth ym. Animal Behaviour 121. 2016)  Lampaat oppivat Gambridgen 

tutkimuksissa tunnistamaan mm. Barrak Obaman ja Emma Watsonin eri kulmista otetuista 

valokuvista ja oman hoitajansa kuvan opettamattakin (Sheep recognize familiar and unfamiliar 

human faces from two-dimensional images. Knolle ym. Royal Society Open Science 8 Nov. 2017) 

Ainakin jotkut kalalajit oppivat ympäristöön suhtautumista toisiltaan ja turvallisissa oloissa kasvaneet 

kalat tutkivat uteliaana asioita uudessa ympäristössään, pelkäämään oppineet säikkyvät kaikkea. 

(Social learning in a high-risk environment: incomplete disregard for the ‘minnow that cried pike’ 

results in culturally transmitted neophobia Crane ym. Proceedings of The Royal Society B. 2015) 

Jotkut akvaariokalat myös tunnistavat oppimansa yhden ihmisen kasvot jopa 44 vieraan kasvokuvan 

joukosta, eikä niillä pitäisi edes olla tarvittavia aivoalueita verrattaessa ihmisaivoihin. 

(http://phys.org/news/2016-06-fish-human.html  2016) 

 

Vuonna 2012 useat maailman johtavat tutkijat kirjoittivat Gambridge Declaration On 

Consciousness – julkilausuman, jossa he muuttivat siihenastista maailmankuvaa tutkimustuloksiin 

perustuen ilmoittamalla, että kaikilla nisäkkäillä, linnuilla ja mm. mustekaloilla on tietoisuus itsestä, 

tunteet ja niihin perustuva tavoitteellinen toiminta. Eri lajeilla eri aivorakenteet näyttävät hoitavan 

samoja toimintoja. (http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf) 
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