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Hevoset osana työnohjausprosessia

▪ Ilo Elää Hyvinvointipalvelut yrityksenä

▪ Mitä työnohjaus on?

▪ Työnohjauksen maailma

▪ Hevosen erityispiirteistä hevosavusteisessa toiminnassa

▪ Hevosavusteisesta työnohjauksesta

▪ Harjoituksista /tehtävistä hevosen kanssa

▪ Onnistumisen spiraali ja hevosavusteisuus



Ilo Elää Hyvinvointipalvelut
perustettu 2012

Yrittäjänä toimii Jaana Laurinvaara

 Kasvatustieteiden maisteri

 Psykologian kandidaatti

 Työnohjaaja (SOSPED, Story) ja työyhteisöjen 
kehittäjä 2012

 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja 2010



Ilo Elää Hyvinvointipalvelut
Creen Care ry:n jäsenyritys

 Yksilöiden ja työyhteisöjen 
kehittämis- ja 
hyvinvointipalvelut

 Työnohjaus – myös 
toiminnallinen hevosavusteinen 
työnohjaus

 Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
edistäminen, luontoavusteisuus

 Hyvinvointitalli Ilo Elää –
erikoistunut kuntouttavaan 
sosiaalipedagogiseen  
hevostoimintaan 

 SRL:n jäsentalli 2016 
(hevosavusteiset palvelut)



Mitä työnohjaus on?

▪ Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jolla on ohjattavan/ohjattavien kanssa 
yhdessä määritelty suunta.

▪ Se mahdollistaa osanottajille mm. uuden tavan suhtautua omaan työhönsä ja 
työn asettamiin vaatimuksiin.

▪ Työnohjaustilanne tarjoaa loistavan mahdollisuuden "pysähtymiseen" ja oman 
itsensä kuunteluun sekä henkilökohtaiseen kasvuun.

▪ Työyhteisön "solmut" aukeavat koko työyhteisön työnohjauksessa. 

▪ Työyhteisön työnohjausta voidaan käyttää esim. koko työyhteisön 
työilmapiirin parantamiseen tai työyhteisön muutostilanteissa.



Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on prosessimainen 
kehittämisen muoto, joka voi 
kestää tavoitteista riippuen 
kahdesta kuukaudesta jopa 2 
vuoteen.

Tapaamiset ovat yleensä 3 – 4 
viikon välein.

Yksilötyönohjauksen tapaamisen 
kesto on kerralla 45 – 90 min. ja 
ryhmätyönohjauksen kesto 60 –
120 min.



Perus-
tehtävä

Tunne-
maailma

Johta-
juus

Raken-
teet

Työnohjauksen maailma



Hevosen erityispiirteistä hevosavusteisessa 
toiminnassa

Vuorovaikutus hevosen kanssa

▪ Hevonen toimii ihmisen mielen peilinä.

 Hevosen palaute on suora, välitön ja vilpitön.

 Hevonen ei syrji, vaan hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on.

 Kommunikointia helpottaa sanojen puuttuminen. Ruumiinkieli, eleet ja ilmeet ovat 
pääosassa. Tämä on aidompaa ja todellisempaa.

Eläin rauhoittaa

▪ Hevosia silitettäessä endorfiinin, oksitosiinin ja dopamiinin tasot nousevat 
(=mielihyvä, luonnollinen stressinlaukaisumekanismi).

▪ Verenpaine ja sydämen syke laskevat.

▪ Lihasjännitys laskee.

▪ Hevonen auttaa elämään tässä hetkessä  keskittymiskyky paranee



Hevosavusteisesta työnohjauksesta

Työnohjauksessa muutos perustuu 
kokemukselliseen oppimiseen.

Työnohjauksessa dialogi on keskeisessä 
asemassa, muita menetelmiä  käytetään  
tavoitteiden mukaan.

Hevosavusteinen työnohjaus on yksi 
toiminnallisen työnohjauksen muoto, 
muita toiminnallisia menetelmiä ovat 
esim. taide ja tanssi.

Aiempaa hevoskokemusta ei tarvita.

Toiminta hevosen kanssa perustuu 
pitkälle tunteisiin ja kokemukselliseen 
läsnäoloon.

Ohjaaja tulkitsee tarvittaessa hevosen 
sanatonta viestintää asiakkaalle niin, että 
mahdolliset vaaratilanteet pystytään 
ennakoimaan.



Minkä tyyppisissä tilanteissa hevosta voidaan 
käyttää työnohjaajan työparina?

 Vuorovaikutustaidot

 Tunnetaidot

 Esimiestaidot, ihmisten 
johtaminen

 Luottamus ja yhteistyö, 
tiimityötaidot

 Oman kehon kielen 
tunnistaminen

 Itsetuntemuksen lisääminen

 Jämäkkyys

 Rauhoittuminen, 
keskittyminen tähän hetkeen



Kokemuksellinen oppiminen (D. Kolb 1984)

Kokemuksellisen oppimisen keskeisiä piirteitä

Oppiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu 
kokemuksiin ja niiden käsittelyyn. Prosessi 
etenee syklisesti. Onnistunut oppimisprosessi 
tuottaa aina uutta sovellettavaa tietoa ja uusia 
kokemuksia, jotka jälleen "käsitellään", 
reflektoidaan.

Kokemusten yksilöllisyydestä huolimatta 
oppimisessa on keskeistä yksilön ja ympäristön 
välinen yhteistyö. 

Ihmisten käsitysten pysyvyys ja/tai toiminnasta 
aiheutuvat muutokset syntyvät yksilön 
persoonallisuuden ja ulkoisten tekijöiden 
välisenä interaktiona, vuorovaikutuksena.

Kokemuksellinen oppiminen tukee persoonallista 
ja sosiaalista kasvua ja lisää ihmisen omaa 
itsetuntemusta.



Harjoituksista / Tehtävistä hevosten kanssa

▪ Tehdään yleensä aidatulla ratsastuskentällä.

▪ Hevonen / hevoset valitaan asiakkaan ja tehtävän mukaan.

▪ Tehtävät voivat olla maasta käsin tai ratsain tehtäviä. Välillä voidaan keskittyä pelkästään 
läsnäolon kokemuksiin.

▪ Hevosella on pääsääntöisesti naruriimu tai kapsoni, kun tehtävät tehdään maastakäsin.

▪ Ohjaaja tai ohjaajat varmistavat asiakkaiden turvallisuuden (sekä psykkisen että fyysisen).

▪ Tehtävissä voidaan käyttää apuna mm. keiloja ja puomeja sekä erilaisia aistiharjoituksia. 

▪ Tehtäviä tehtäessä/purettaessa ei kiinnitetä huomiota niinkään asiakkaan 
hevosmiestaitoihin vaan siihen, miten hän esim. lähestyy hevosta tai kutsuu hevosta 
vuorovaikutukseen. Muita havainnoitavia seikkoja ovat asiakkaan eleet ja ilmeet sekä 
asiakkaan energiataso ja sen muutos tehtävän aikana.



Harjoitusten/tehtävien purku ja oivallukset

Harjoitukset puretaan välittömästi 
toimintatuokion jälkeen.

Ensin käydään läpi, mitä tapahtui 
harjoituksen eri vaiheissa (ilman 
tulkintaa) ja miten hevonen reagoi 
harjoituksen aikana.

Sen jälkeen pohditaan, mitä 
ajatuksia ja tunteita toiminta 
herätti osallistuneissa ja 
havainnoijissa. Mitä oivalluksia 
/analogioita syntyi esim. tavassa 
reagoida samoin 
vuorovaikutustilanteissa ihmisten 
kanssa tai työyhteisössä?



Onnistumisen spiraali ja hevosavusteisuus

Onnistumisen kokemus  luo 
itseluottamusta

 Optimismi

 Sinnikkyys

Uusi onnistumisen kokemus

 Myönteinen vertaispalaute

 Me-henki

 Sitoutuminen

 Parempi suoriutuminen työssä

Uusi onnistumisen kokemus

 Teamin ryhmähenki paranee



Tervetuloa kokeilemaan työnohjausta käytännössä!

Hyvää 
kesää 
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