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Hur påverkar hästverksamheten?

Esitteen kuvat: Luontohyvinvointikeskus Tyynelä

Resultaten av hästverksamheten nås genom
växelverkan, delaktighet och upplevelsebaserade
metoder. Hevostoiminnan vaikutukset
Med hästverksamhet
man vuorovaikutuksen,
påverka t.ex följande:
Vaikutukset kan
syntyvät
• Stärka känslofärdigheterna
kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.
Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi
• Stärka självkänslan
seuraaviin asioihin:

• Förbättra koncentrationsförmågan
•
tunnetaidot
lisääntyvät
• Förbättra sociala
färdigheter
•
itsetunto vahvistuu
• Öka självkännedom

•
•
•
•

•
keskittymiskyky paranee
Utveckla tålamod och målmedvetenhet
•
sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot
Lära sig om handling
och konsekvens
paranevat
•
itsetuntemus
lisääntyy
Utveckla förmågan
att lära sig
•
pitkäjänteisyys
ja johdonmukaisuus
Minska behovet
för placering utanför
hemmet
kehittyvät
•
syy-seuraussuhteiden näkeminen
kehittyy
•
oppimaan oppiminen kehittyy
•
lapsen tai nuoren sijoituksen uhka
väistyy

on perustettu vuonna 2004. Yhdistys kehittää
sosiaalipedagogista
hevostoimintaa
tekemällä
Grundades
år 2004. Föreningen
utvecklar
socialpedagogisk
hästverksamhet
nära
tiivistä yhteistyötä
koulutuksengenom
järjestäjien
samarbete
med
läroinrättningar
som erbjuder
kanssa,
edistää
jäsentensä välistä
skolningyhteistoimintaa
inom området.
Föreningen befrämjar
mahdollistamalla
alueellisia
samarbete
mellan
medlemmarna
genom
att
tapaamisia ja koulutuksia sekä lisää tietoisuutta
ordna regionala
träffar
och
skolningar
samt
sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ökar
kunskaptoimimalla
om socialpedagogisk
verksamhet genom
verkostoissa.

nätverkande och samarbete.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa

För att alan
förverkliga
sina målsättningar följer
kehitystä ja koulutusta, tekee näihin
föreningen med utveckling och skolning inom
liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
branschen, tar initiativ, gör förslag och ger
utlåtanden
i frågorhallitus
inom området.
Yhdistyksen
myöntää
sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja -

Föreningens styrelse beviljar rätten att använda
nimikkeen riittävän pohjakoulutuksen ja
benämningen instruktör i socialpedagogisk
sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan
hästverksamhet
till sökanden
med tillräcklig
täydennyskoulutuksen
omaaville ohjaajille.
grundutbildning
och vidareutbildning
inom
socialpedagogisk hästverksamhet.

www.hevostoiminta.net

www.hevostoiminta.net

SosiaaliSocialpedagogisk
pedagoginen
hästverksamhet
hevostoiminta
Hästen som stöd
för social utveckling
och välbefinnande.

Bilderna:
Anu Huhta, Luontohyvinvointikeskus Tyynelä, AiKa-talli

Ennaltaehkäisevä ja korjaava
sosiaalisen kuntoutuksen
menetelmä syrjäytymisen
ehkäisyssä

Toiminnan peruselementit
• yhteisöllisyys
• elämyksellisyys
Grundelementen
i verksamheten
• toiminnallisuus
• Gemenskap
deltaktighet
• och
dialogisuus
• Upplevelsebaserad verksamhet
• Aktivitet
• Växelverkan och kommunikation

"Osasin olla rauhallinen,
“Jag klarade av att vara lugn,
hästen lyssnade på mina
instruktioner. Hästen är varm och
den gillar mig.”

hevonen kuunteli ohjeitani.
Hevonen on lämmin ja se
pitää minusta.”

Utgångspunkterna för verksamheten
• Växelverkan mellan människa och häst
• Stallgemenskapen

Registrerad instruktör

Toiminnan lähtökohtana

Socialpedagogisk hästverksamhet
• förebyggande och rehabiliterande verksamhet
Sosiaalipedagoginen
för att motverka utslagning
•hevostoiminta
stöda social utveckling och välbefinnande
i stallgemenskapen
• ennaltaehkäisevä ja korjaava
• Grön omsorg – verksamhet

sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä
syrjäytymisen ehkäisyssä
Målsättningar
• sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin
• Förebygga
utslagning
tukemista
talliyhteisössä
• Social utveckling
•
Green Care -toimintaa: ammatillista,
• Stöda välbefinnande
vastuullista ja tavoitteellista

Tavoitteet
•

syrjäytymisen ehkäisy

• Yrkeskompetens inom social- och hälsovård
eller pedagogik och som har godkänd
• ihmisen
ja hevosen
vuorovaikutus
kompletterande
utbildning
i socialpedagogisk
• talliyhteisö
hästverksamhet
• Instruktörsbenämningen beviljas av
styrelsen för föreningen
Socialpedagogisk hästverksamhet rf

ohjaaja
• MeraRekisteröity
information:
www. hevostoiminta.net (på finska)
•

sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan
ammattilainen, joka on hyväksytysti
suorittanut sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan täydennyskoulutuksen

•

ohjaajanimikkeen myöntää
Sosiaalipedagoginen
hevostoimintayhdistys ry:n hallitus

Sovelluskohteita
Tillämpningsområden

Instruktörerna tillämpar socialpedagogisk
Ohjaajat käyttävät sosiaalipedagogista
hästverksamhet utgående från sin egen
hevostoimintaa
oman pohjakoulutuksens
yrkeskompetens
inom bla:

mukaan työssään muun muassa:
• Barnskyddet
• Stöd för inlärning

• lastensuojelun tukitoimena
• Mental- och missbrukarvård
• Rehabiliterande•gruppverksamhet
oppimisen tukena
• Stödpersonsverksamhet för ungdomar

• mielenterveys- ja päihdetyössä
• Rekreation för seniorer

• Stöda inlärning av sociala färdigheter, inlärning
• kuntouttavassa työtoiminnassa,
av känslokompetens och kommunikation

•

nuorten tukihenkilötoiminnassa

•

ikäihmisten viriketoiminnassa

•

sosiaalisten taitojen sekä tunne
vuorovaikutustaitojen oppimise

