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Tämän projektin tarkoituksena oli selvittää, onko hevosella parantava vaikutus lapsen sosiaaliseen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin? Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, voiko sosiaalipedagogista 

hevostoimintaa hyödyntää lastensuojelun sosiaalityön tukena? 

 

Projekti toteutettiin yksilötyönä huostaan otetun, perheeseen sijoitetun, 8-vuotiaan tytön kanssa. 

Tämän projektin erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut hevosen ja  sosiaalipedagogisen 

hevostoiminnan psykososiaaliset vaikutukset lastensuojelulapsiin. Projektin taustalla on ollut ajatus 

lapsen aidon kohtaamisen ja hänen kokemusmaailmansa käsittelyn tärkeydestä lastensuojelutyössä. 

Erilaisten tunteiden kohtaaminen ja sietäminen ilman, että niitä kielletään, torjutaan tai pois 

selitetään, on lastensuojelutyön keskeinen edellytys. 

 

Projekti vahvisti aiempaa tutkielmatulosta siitä, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii 

erinomaisesti sekä sisällöltään että tuloksiltaan lastensuojelun sosiaalityön tueksi. Yksilötyönä 

toteutetun sosiaalipedagogisen hevostoiminnan välitön hyöty näkyi selvästi. Hevosella ja sen 

hyvinvoinnilla oli suuri merkitys lapselle. Lapsen empatiakyky lisääntyi selvästi projektimme 

aikana. Hän huomasi omat vaikutusmahdollisuutensa asioihin hevosen avulla. Hevoseen oli helppo 

solmia tunnesuhdetta , eikä hevonen syrjinyt millään tavalla. Vuorovaikutus oli luontevaa hevosen 

avulla ja sen kautta päästiin puhumaan kipeistäkin kokemuksista. Keskustelun kautta siirtyivät 

tallikokemukset lapsen arkeen ainutlaatuisella tavalla. Erityisen tärkeänä asiana esille nousi lapsen 

kokemus siitä, että hän tuli kuulluksi ja huomioiduksi. Talliympäristö ja sosiaalipedagoginen 

hevostoiminta sinällään mahdollistivat aidon vuorovaikutuksen synnyn. 
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