
 

Esitteen kuvat: Luontohyvinvointikeskus Tyynelä 

Hevostoiminnan vaikutukset 

Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, 
kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. 
Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
seuraaviin asioihin: 

• tunnetaidot lisääntyvät  
• itsetunto vahvistuu  
• keskittymiskyky paranee  
• sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot 

paranevat  
• itsetuntemus lisääntyy  
• pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus 

kehittyvät 
• syy-seuraussuhteiden näkeminen 

kehittyy 
• oppimaan oppiminen kehittyy  
• lapsen tai nuoren sijoituksen uhka 

väistyy 

  

Yhdistys 
 

Sosiaalipedagoginen 
hevostoimintayhdistys ry 
on perustettu vuonna 2004. Yhdistys kehittää 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa tekemällä 
tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien 
kanssa, edistää jäsentensä välistä 
yhteistoimintaa mahdollistamalla alueellisia 
tapaamisia ja koulutuksia sekä lisää tietoisuutta 
sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta 
toimimalla verkostoissa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa 
alan kehitystä ja koulutusta, tekee näihin 
liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. 

Yhdistyksen hallitus myöntää 
sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja -
nimikkeen riittävän pohjakoulutuksen ja 
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan 
täydennyskoulutuksen omaaville ohjaajille. 

 

 

www.hevostoiminta.net 

 
  

 
 

  

 

 
 

Sosiaali-
pedagoginen 
hevostoiminta 

Ennaltaehkäisevä ja korjaava 
sosiaalisen kuntoutuksen 
menetelmä syrjäytymisen 
ehkäisyssä 

 

 

Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta

Sosiaalisen kasvun
 ja hyvinvoinnin tukemista

 hevosen avulla

Hevostoiminnan vaikutukset
Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, 
kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. 
Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
seuraaviin asioihin:

• tunnetaidot lisääntyvät 

• itsetunto vahvistuu 

• keskittymiskyky paranee 

• sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat 

• itsetuntemus lisääntyy 

• pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät

• syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy

• oppimaan oppiminen kehittyy 

• lapsen tai nuoren sijoituksen uhka väistyy

Yhdistys

Sosiaalipedagoginen 
hevostoimintayhdistys ry

on perustettu vuonna 2004. Yhdistys 
kehittää sosiaalipedagogista hevostoimintaa 
tekemällä tiivistä yhteistyötä koulutuksen 
järjestäjien kanssa, edistää jäsentensä välistä 
yhteistoimintaa mahdollistamalla alueellisia 
tapaamisia ja koulutuksia sekä lisää tietoisuutta 
sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta 
toimimalla verkostoissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa 
alan kehitystä ja koulutusta, tekee näihin liittyviä 
aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistyksen hallitus myöntää sosiaalipedagoginen 
hevostoimintaohjaaja -nimikkeen riittävän 
pohjakoulutuksen ja sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan täydennyskoulutuksen omaaville 
ohjaajille.
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Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta 

• ennaltaehkäisevä ja korjaava 
sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä 
syrjäytymisen ehkäisyssä 

• sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin 
tukemista talliyhteisössä 

• Green Care -toimintaa: ammatillista, 
vastuullista ja tavoitteellista 

Tavoitteet 

• syrjäytymisen ehkäisy 
• sosiaalinen kasvu 
• hyvinvoinnin tukeminen 

 

  Toiminnan peruselementit 

• yhteisöllisyys 
• elämyksellisyys 
• toiminnallisuus 
• dialogisuus 

"Osasin olla rauhallinen, 
hevonen kuunteli ohjeitani. 
Hevonen on lämmin ja se 

pitää minusta.” 

 
Toiminnan lähtökohtana 

• ihmisen ja hevosen vuorovaikutus 
• talliyhteisö 

 

Rekisteröity ohjaaja 

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

 
• ohjaajanimikkeen myöntää 

Sosiaalipedagoginen 
hevostoimintayhdistys ry:n hallitus 
 

• lisätietoja www.hevostoiminta.net 
 

 
 

  

 

Sovelluskohteita 

Ohjaajat käyttävät sosiaalipedagogista 
hevostoimintaa oman pohjakoulutuksensa 
mukaan työssään muun muassa: 

• lastensuojelun tukitoimena  

• oppimisen tukena  

• mielenterveys- ja päihdetyössä 

• kuntouttavassa työtoiminnassa,  

• nuorten tukihenkilötoiminnassa,  

• ikäihmisten viriketoiminnassa  

• sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen oppimisessa 
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