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• 10 v. asiakaspalvelussa ravintola - alalla
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• Oma yritys, Herkkä Hevosmies Oy, vuodesta 2018 →
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yksilö –ja ryhmätoimintaa
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Herkän Hevosmiehen työparit

Islanninhevostamma 

Dyna fra Gillsbakka, aka ”Dina”, 

14 vuotta tätä elämää kokenut, 

paljon mukanaan kantanut, 

suruja ja iloja jakanut. 

Äiti.

Kaunis on hän, kaunis ulkoa, kaunis 
sisältä. 

Kaunis kaikkine elämänsä haasteineen. 

Paljon on purkanut, paljon on sydän 
auennut, paljon on suhteemme 
syventynyt.

Opettajani. Ystäväni.

Dina Kultainen.



Herkän Hevosmiehen työparit

Islanninhevosruuna Vilhjalmur fra
Vaahteramäki, aka ”Vilho”, 5 vuotta tätä 
elämää takana. 

Herkkä kuin omistajansa, pyytäen 
jokaisella kohtaamisella; hiljenny, 
kuuntele minua, kuuntele sydäntäsi. 
Olethan kanssani?

Uljas ja komea, pehmeä ja hauras.

Utelias, sydän loistaen, kaikista 
kiinnostuen.

Opettajani. Ystäväni.

Vilho Kultainen.



Eettinen Hevosmiestaito

• Eettinen hevosmiestaito on kokonaisvaltaista hevostelua, kuin 
mindfulnessia, jossa työskentelet sekä itsesi että hevosen kanssa. 
Tavoitteena on olla hetkessä läsnä ja vahvistaa omaa itsetuntemusta. 
Vain oikean läsnäolon kautta voit kuulla hevosesi viestin niin kuin hän on 
sen tarkoittanut. 

• Työskentely hevosen kanssa on aina tavoitteellista. Pelkoa tai aggressiota 
ei aktivoida missään vaiheessa, vaan eettisessä hevosmiestaidossa 
pidämme huolta siitä, että tehtävä on tarpeeksi pieni, mutta juuri 
riittävän suuri. Työskentelystä iso osa tehdään maasta käsin, ja selkään 
noustaan vasta, kun luottamus hevosen ja ihmisen välille on syntynyt ja 
hevonen kertoo olevansa siihen valmis. 

• Herkän Hevosmiehen hevosia on koulutettu eettisen hevosmiestaidon 
periaatteiden mukaisesti.

• Eettinen Hevosmiestaitokoulutus www.Appletreeranch.com



MinD – Voimauttava Hevostoiminta
• MinD – voimauttava hevostoiminta® on hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä 

voimaantumisen välineeksi ja muutoksen mahdollistajaksi.

• M motivation (motivaatio) – Ajatuksia motivaation merkityksestä muutosprosessissa. 
Hevosen motivoivat elementit työvälineinä interventioiden ja toivotun muutoksen 
mahdollistajana.

• I interaction (vuorovaikutus) – Ajatuksia vuorovaikutuksen, vertaistuen ja ryhmän 
merkityksestä kuntoutumisen ja voimaantumisen polulla. Hevosen ja ohjaajan merkitys 
prosessissa.

• N nice atmosphere (mukava ilmapiiri) – Ajatuksia ohjaajan vastuusta välittävän 
toimintailmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä. Ohjaajan rohkeus tehdä interventioita ja 
pysyä yhtäaikaisesti herkkänä ja vahvana.

• D dialogue (dialogi, vuoropuhelu) – Ajatuksia taustateorian ja viitekehyksen merkityksestä 
toiminnan toteutuksessa. Dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys 
lähestymistapoina ja niiden vaikuttavuus. 

• www.mind-ohjaajat.fi



Hevonen ja me, yhdessä olemme enemmän -
hevosavusteinen ryhmätoiminta

Ryhmässä koetaan ja opitaan:

- vertaisuutta

- yhdessä tekemistä

- sosiaalisia taitoja

- hevosten hoitoa ja huolenpitoa

- luonnossa olemista

- elämän ilojen ja surujen jakamista

- taideilmaisua

- tunnetaitoja

- luottamusta

- rutiinien merkityksen ymmärtämistä

- omien ja toisten rajojen kunnioittamista

- onnistumisen tunteita

- turvaa ja läheisyyttä



Herkän Hevosmiehen asiakkaista

• Pääosin kuntayhteistyön 
kautta (Keski-Uudenmaan 
sotekuntayhtymä)

• Lapsia, nuoria ja nuoria 
aikuisia



Kehotietoisuus

• Kykyä olla läsnä

• Kykyä olla yhteydessä omaan 
kehoon, tähän hetkeen ja 
ympäristöön

• Kykyä tiedostaa 
voimavarojaan ja 
mahdollisuuksiaan



Kehotietoisuus ja hyvinvointi

• Lisääntynyt kehotietoisuus

- Syventää itsetuntemusta

- Lisää tietoisuutta kehon käyttämistä liikemalleista

- Lisää kykyä kuunnella kehon viestejä

- Optimaalisten liikemallien löytymisen kautta löytyy keinoja kipujen ja 
jännitysten lievittämiseksi

- Antaa välineitä arjessa selviytymiseen



Kehotietoisuus eläinavusteisessa 
työssä

• Valmentajan tietoinen läsnäolo, jotta hän 
kykenee:

- havainnoimaan asiakkaansa tunne- ja 
liikereaktiot

- luontevasti tukemaan asiakkaan yksilöllisiä 
voimavaroja

- havainnoimaan eläimen tunne- ja liikereaktiot

- huomioimaan (eläimen ja asiakkaan) 
vuorovaikutukseen liittyvät tekijät

Mitä paremmin eläintyöparisi tunnet ja häntä 
kuuntelet, sitä parempiin lopputuloksiin yhdessä 
pääsette!



Kehonkielen tulkinta

• Sanattoman viestinnän tulkitseminen 
pohjautuu omaan kehotietoisuuteen ja kykyyn 
tulkita itseään.

• Voidakseen auttaa ja analysoida muita 
henkilöitä, on oltava tietoinen omien 
reaktioiden, aistimusten ja tuntemusten 
vaikutuksesta kehon tilaan eri tilanteissa ja 
ympäristöissä

• Kehollinen ilmaisu ilmentää asenteita, 
tunteita, elämänhistoriaa. 

• Liikkeet ja asennot pitävät sisällään 
merkityksiä ja arvoja

• Tärkeää tunnistaa ja tulkita oman työparin / 
eläinlajin lajityyppillistä käyttäytymistä ja 
kehonkieltä.



Nonverbaalinen viestintä ja kehoempatia

• Sanaton viestintä käsittää elekielen, tunnetilojen, 
läheisyyden ja liikkeen aistimisen.

• Peilisolujen toiminta on pohjana vuorovaikutukselle, 
matkimiselle, empatialle ja mielikuvien syntymiselle.

• Peilisolujärjestelmä on nonverbaalisen oppimisen 
perusta ja vastuussa siitä, että ihminen kopioi 
tiedostamatta toisten liikkeitä ja sensorisia 
kokemuksia.

• Peilisolujen on epäilty olevan vastuussa siitä, että 
näkiessämme toisen satuttavan itsensä, reagoimme 
kuin itse kokisimme kipua.

• Katsekontakti on symbolista koskettamista, 
kohtaamista ja läsnäoloa. Se on tie empatiaan.



Kehoviestintä asiakastyössä

• Huomioi positiivinen kehoviestintä
- Katso vastapuolta mutta ole tuijottamatta häntä
- Nojatessa toista kohti viestit kiinnostuksesta ja innostunut äänesi vahvistaa tätä
- Kiinnitä huomioita hymyn vaikuttavuuteen
• Luo yhteys toiseen. Jo muutamankin minuutin kevyt jutustelu luo yhteyden 

toiseen ihmiseen
• Anna toiselle tilaa. Voit kysyä muutaman kysymyksen jotka vapauttavat 

tunnelmaa ja antavat toiselle tilaa kertoa lisää
• Kuuntele viestiä sanojen takaa. Hyvät kuuntelutaidot ovat tärkeä osa 

onnistunutta kohtaamista. Anna toiselle aikaa kertoa näkemyksensä – saat kyllä 
vuorosi. Aktiivinen kuuntelu on tärkeä taito

• Tärkeää huomioida asiakkaan taustat, kehoviestit voivat saada eri merkityksen 
kohdatessa esim. autismin kirjon asiakkaita.

• Pohdintaa; mitkä sinulle ovat ominaisia tapoja viestiä dialogissa?



Empaattinen kehonkieli

• Muistele tilannetta, jossa koit 
tulleesi kuulluksi

• Keskustelkaa miten empatia 
ilmenee kehonkielessä

• Läsnäolon kyky?

• Ovatko eläimet empaattisia?



Kosketus vuorovaikutuksessa

• Parhaimmillaan kosketus tarjoaa 
turvallisuutta, rauhoittumista ja 
lohtua sekä poistaa epämukavuutta, 
jännitystä ja kipua.

• Kosketus vapauttaa kipua, tuottaa 
mielihyvää (hormonitoiminta), 
helpottaa luottamuksen syntymistä

• Oksitosiini

• Pohdintaa, milloin on sopiva hetki 
koskettaa eläintä? Entä ihmistä?



Kehon signaalien tulkinta

• Oman olotilan tunnistaminen, kehollisten viestien kuunteleminen ja 
ymmärtäminen. Vaikutuksena voi olla parempi itsetuntemus, mielen 
rauhoittuminen ja kehon rentoutuminen.

Keinot:

- Rentoutus - ja mielikuvaharjoitteet

- Asennon aistiminen: keskilinja, keskiakseli, suhde alustaan ja 
ympäristöön

- Hengitysharjoitukset

• Tunnekokemukset ovat esim: Minulla on hyvä olo, tunnen olevani kevyt 
ja liikkuva, tunnen jännittäväni ….



Oman kehonhallinnan 
oppimismenetelmät

• Sisäisen palautejärjestelmän kautta tunnistetaan:

- Mistä liike alkaa

- Liikkeen vaiheet, mitkä lihakset aktivoituu liikkeen tuottamisessa

- Miltä hengitys tuntuu

- Minkälainen rytmi on sopiva

- Mikä tuntuu luontevalta

• Oman kokemuksen kautta tarkentuu kyky havainnoida myös toisen 
ihmisen toimintaa

• Oman kehon hallintaa harjoittaessa on tavoitteena, että kehon liike ja 
asento kehittyvät ”sisältä päin” itseään korjaten.



Tasapainoinen asento

• Ryhti: Keho asettuu keskilinjan ympärille tasaisesti niin, että asentoa 
ylläpitävät lihakset kuormittuvat mahdollisimman vähän.

• Pystyasento on rento ja luonteva

• Henkilö ei kamppaile painovoimaa vastaan, vaan energiaa vapautuu 
raajojen liikkeille.

• Tukipintaa ja alustatuntumaa on riittävästi suunniteltua toimintaa varten

• Tasapainoreaktiot ja refleksit ovat sopivassa suhteessa toimintaan



Kehon hallinnan harjoituksia

• Istuen- Keskilinjan aistiminen. Keinutaan eteen-taakse-sivuille. 
Päädytään vähitellen keskilinjaan.

• Seisten- vartalon kierrot keskilinjan ympärillä. Annetaan liikkeen hiljaa 
hiipua päätyen keskilinjaan, painonsiirrot varpailta kantapäille ja takaisin 
vähitellen pienentäen painonsiirtoja kunnes päädytään keskilinjaan.

• Painopisteen aistiminen haara-asennossa seisten, polvet koukussa, 
painonsiirrot jalalta toiselle. Tehdään raajoilla ristikkäisiä liikkeitä, 
askeleita sivuille, taakse. Tunnistetaan omat tasapainoreaktiot esim
horjuessa. Mistä liike alkaa?

• Miten vartalo ja raajat toimivat? Miten painopiste muuttuu?

• Miten tasapaino säilyy?



Hengitys

• Yksi ainoista toiminnoista, joka on sekä tahdonalainen, että tahdosta 
riippumaton

• ”Väylä mieleen”, ”Väylä sydämeen”

• Hengitys on keskeinen asia toisen ihmisen tunnetilojen tulkitsemisessa

• Vapaa hengitys eri asennoissa ja liikkeissä on merkki toimivasta kehon 
ja mielen yhteistyöstä.



Hengityksen tekniikkaa

• Pallealihaksella on keskeinen asema tasapainoisessa hengityksessä. 

• Kokemuksena tasapainoinen hengitys on jatkuvaa ja virtaavaa. 

• Pallea on kupolimainen lihas rintakehän ja vatsan välissä, joka osallistuu myös asennon ylläpitoon. 

• Rauhallinen sisäänhengitys alkaa pallean supistumisella. 

• Palleasta hengitysliike leviää aaltomaisesti lantion suuntaan ja ylös rintakehään päin.

• Avustavia hengityslihaksia ovat kylkiluiden kohottaja- ja kannattajalihakset, kylkivälilihakset, kaulan     
ja niskan lihakset, rinta, selkä, vatsa ja lantiolihakset.

• Sisään - ja uloshengitys = keuhkotuuletus, kaasujen vaihto.

• Rauhallisessa olotilassa uloshengitysvaihe on pitempi kuin sisäänhengitysvaihe. 

• Vatsalihakset osallistuvat ulospuhalluksen loppupuolella.

• Nenähengitys aktivoi pallealihasta.



Poikkeamia hengityksessä

• Apuhengityslihasten kireys

• Pinnallinen hengitys

• Epätasapainoinen hengitys (krooninen hyperventilaatio)

• Kyvyttömyys hengittää syvään

• Pohdintaa, mikä aiheuttaa poikkeamia hengityksessä?
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Videoita

• Bowden - The Importance Of Being Inauthentic

https://www.youtube.com/watch?v=rk_SMBIW1mg

• Cuddy – Your body language shapes who you are

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_wh
o_you_are?language=fi

• Pease – The power is in the palm of your hands

https://www.youtube.com/watch?v=4cXEZq9PbMs

https://www.youtube.com/watch?v=rk_SMBIW1mg
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=fi
https://www.youtube.com/watch?v=4cXEZq9PbMs

