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Effects of equine-assisted activities
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Impacts arise through interaction, experience, and
inclusion. Equine-assisted activities can affect, for
Hevostoiminnan
vaikutukset
example, the
following:
• emotional
skills increase
Vaikutukset
syntyvät vuorovaikutuksen,
• self-esteem
is strengthened
kokemuksellisuuden
ja osallisuuden kautta.
Hevostoiminnalla
voidaan vaikuttaa esimerkiksi
• concentration
is improved
seuraaviin asioihin:

• social and interaction skills improve
• increases
tunnetaidot lisääntyvät
• self-knowledge
• and
itsetunto
vahvistuu
• perseverance
consistency
develop

keskittymiskyky paranee
sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot
• learning to learnparanevat
develops
itsetuntemus
lisääntyy
• lowering the• threat
of a foster
care recedes
•
pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus
kehittyvät
•
syy-seuraussuhteiden näkeminen
kehittyy
•
oppimaan oppiminen kehittyy
•
lapsen tai nuoren sijoituksen uhka
väistyy
•
•

• seeing cause-and-effect relationships develops

hevostoimintayhdistys
ry
The association
develops social pedagogical
equine-assisted
activities
by
working
closely
on perustettu vuonna 2004. Yhdistys
kehittää
with training
providers,
promotes
co-operation
sosiaalipedagogista hevostoimintaa tekemällä
between its members by enabling regional
tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien
meetings and trainings, and raises awareness
kanssa, edistää jäsentensä välistä
of social pedagogical equine-assisted activities
mahdollistamalla
alueellisia
throughyhteistoimintaa
networking. In
order to achieve
tapaamisia
ja koulutuksia
sekä lisää
its purpose,
the association
monitors
thetietoisuutta
sosiaalipedagogisesta
hevostoiminnasta
development
and training in
the field, makes
relatedtoimimalla
initiatives,verkostoissa.
presentations and issues
statements. The board of the association awards
toteuttamiseksi
yhdistys seuraa
the titleTarkoituksensa
of social pedagogical
equine-assisted
kehitystä
ja koulutusta,
tekee training
näihin and
activity alan
instructor
with
adequate basic
aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
furtherliittyviä
education.
Yhdistyksen hallitus myöntää
sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja nimikkeen riittävän pohjakoulutuksen ja
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan
täydennyskoulutuksen omaaville ohjaajille.

www.hevostoiminta.net

www.hevostoiminta.net

SosiaaliSocial
pedagogical
pedagoginen
equine-assisted
activities
hevostoiminta
Enhancing social growth
and well-being with horses

Pictures:
Anu Huhta, Luontohyvinvointikeskus Tyynelä, AiKa-talli

Ennaltaehkäisevä ja korjaava
sosiaalisen kuntoutuksen
menetelmä syrjäytymisen
ehkäisyssä

Toiminnan peruselementit
• yhteisöllisyys
• elämyksellisyys
Basic elements
of operation
• toiminnallisuus
• sense of community
• dialogisuus
• experientialism
• functionality
• dialogue

"Osasin olla rauhallinen,

“I knew how to be calm,
the horse listened to my
instructions.
The horse is warm and it
likes me. ”

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

As a framework for action

Sosiaalipedagoginen
• is a preventive and remedial method of social
hevostoiminta
rehabilitation in the prevention of exclusion
• supports social growth and well-being in
• ennaltaehkäisevä ja korjaava
the stable community
sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä
• is professional, responsible and goal-oriented

syrjäytymisen ehkäisyssä
• sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin
Outcomes
tukemista talliyhteisössä
• prevention
of exclusion
• Green
Care -toimintaa: ammatillista,
• social growth
vastuullista ja tavoitteellista
• well-being

Tavoitteet
•

syrjäytymisen ehkäisy

Instructors use social pedagogical equineOhjaajat käyttävät sosiaalipedagogista
assisted activities according to their own basic
hevostoimintaa
omanthings:
pohjakoulutuksens
training in their
work, among other

muun muassa:
• as a supportmukaan
for childtyössään
protection
• to support learning

• human-horse interaction

• in rehabilitative •worklastensuojelun tukitoimena

• stable community

• youth support activities
• oppimisen tukena
• in the stimulation of the elderly

Registered
instructor
Toiminnan
lähtökohtana
Social pedagogical equine-assisted
activity

Sovelluskohteita
Applications

• is a professional in social, health or education
and has completed
in-service
training
in social
• ihmisen
ja hevosen
vuorovaikutus
pedagogical equine-assisted activities

•

talliyhteisö

• the title of instructor is granted by the board
of the Social Pedagogical Equine-assisted
Activities Association
• moreRekisteröity
information at ohjaaja
www. hevostoiminta.net

•

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

•

ohjaajanimikkeen myöntää
Sosiaalipedagoginen
hevostoimintayhdistys ry:n hallitus

• mielenterveysja päihdetyössä
• learning social, emotional
and interactional
skills
•

kuntouttavassa työtoiminnassa,

•

nuorten tukihenkilötoiminnassa

•

ikäihmisten viriketoiminnassa

•

sosiaalisten taitojen sekä tunne
vuorovaikutustaitojen oppimise

