
Kurkistus Meerin maailmaan
Hevonen menee kolmen suuren otsikon alle: Se on saaliseläin, kasvissyöjä ja laumaeläin. Perehtymällä näihin 
hevosen luonnollisiin käyttäytymismalleihin ja tarpeisiin, voimme ymmärtää paremmin hevostamme ja 
esittää sille pyyntömme tavoilla, joita se ymmärtää. 

Joensuun raviradalla syyskuun puolivä-
lin paikkeilla lähes nelikymmenpäinen 
osallistujajoukko sai tiiviin, mutta erittäin 

antoisan koulutuspaketin hevosen maasta-
käsittelytaidon perusteista ratsastusvalmen-
taja, hevoskouluttaja ja lännenratsastaja 
Meeri Simulan opastuksella. Alkuun Meeri 
muistutti kuulijakuntaa, ettei ole yhtä ainoaa 
oikeaa tapaa tehdä asioita. Hän kiertää kou-
luttamassa ja valmentamassa useita hevosia 
ja ratsukoita jakaen niitä tietoja ja taitoja, jot-
ka hän on havainnut toimiviksi.  Kouluttajan 
näkökulmasta jokainen voi toimia oman 
hevosen kanssa kuten parhaaksi näkee niin 
kauan kuin se on turvallista ja hevosta koh-
dellaan hyvin. Meeri mainitsi vaatimatto-
masti useaan kertaan, että näin nämä asiat 
ovat toimineet ”minun maailmassani”. Tätä 
kiehtovaa maailmaa Meeri raotti osallistujille 

nelituntisen koulutuksen aikana.

Jalat pitävät hevosen hengissä

Hevosen käyttäytyminen pohjautuu sen 
luonnollisiin vaistoihin. Saaliseläimen en-
simmäinen keino puolustautua on pakene-
minen. Jalat pitävät siis hevosen hengissä ja 
siksi erilaiset alustat voivat saada hevosessa 
aikaan pelkoa. Epävakaa, hivenen heiluva 
kuljetuskoppi ei suotta vaikuta tottumat-
tomasta hevosesta epäilyttävältä, pesu-
karsinan kaivo pohjattomalta tai kopiseva 
asfaltti turvattomalta. 
– On paljon hevosen luonteesta ja koke-
muksesta kiinni, kuinka herkkä hevonen on 
jaloistaan, Meeri valisti.

Jos hevonen ei pääse pakenemaan, sen 
toinen puolustautumiskeino on hyökkäys. 

Monet hevosenkouluttajat käyttävät työs-
sään pyöröaitausta. – Minun maailmassa-
ni en tarvitse pyöröaitausta muuhun kuin 
nuoren hevosen ensimmäiseen ratsastuk-
seen, Meeri totesi. Silloin hän ei tarvitse rat-
sastamiseen apua, mutta muutoin hänen 
koulutusmenetelmänsä nojaavat ajatuk-
seen, ettei hevosta ole tarkoitus jahdata tai 
paineistaa. 

– Pyöröaitaus välineenä voi provosoida 
hevosta hyökkäämään. Luen mieluummin 
hevosta narun päässä.

Meeri kertoi seikkaperäisesti lapsuu-
destaan tarinan, missä heille tullut poni oli 
joutunut ymmärtämättömän ihmisen kä-
sissä kohdelluksi väärin. Kiltti poni yhdisti 
ihmisen tulemisen karsinaan kerran saa-
maansa selkäsaunaan, pakeni aina karsinan 
nurkkaan ja lopulta hyökkäsi ihmistä kohti. 

Esimerkki kertoo oivallisesti sen, kuinka 
epäreilu ja väärään aikaan annettu palaute 
aiheutti sen, ettei poni yhdistänyt rangais-
tusta tekemäänsä virheeseen vaan ihmisen 
saapumiseen. Tilanne on sama, jos kotona 
soi ovikello ja ihminen joutuu pahoinpidel-
lyksi omalla kotiovellaan. Sen jälkeen pulssi 
nousee aina ovikellon soidessa. Epämiel-
lyttävä muisto seuraa ihmistä – ja seurasi 
tätä ponia – koko elämänsä ajan, vaikka sen 
kanssa opittiin tulemaan toimeen.

 – Kun hevonen tulee hampaat edellä 
laitumella vastaan, miten toimitaan? Mee-
ri haastoi yleisöä. Ihmisen tulee silloin olla 
hevosta vakuuttavampi ja suurempi, vaikka 
riimunnarua heiluttamalla. Kuitenkin he-
vosen kouluttamisen perusajatuksena on, 
mitä pienemmällä viestillä asia menee he-
voselle perille, sen parempi. Siksi hevosta 
ei tule paineistaa tai ahdistaa liian pieneen 
tilaan, jossa se ei pysty pakenemaan, vaan 
tulee ihmisen päälle, kun konstit loppuvat.

Ihmiselle tulee herkästi mieleen rajoittaa 
hevosen liikkumatilaa silloin, kun se haluaa 
paeta tilannetta esimerkiksi hampaita ras-
patessa. Hevonen puolustautuu tilanteessa 
nostamalla pään ylös ja peruuttamalla. Sen 
sijaan, että hevonen ahdistetaan nurkkaan 
ja jatketaan toimenpidettä väkisin, kannat-
taa lukea hevosen tunnetilaa, ottaa raspi 
hetkeksi pois ja jatkaa jälleen, kun hevonen 
tyyntyy. Tämä toistetaan niin monta kertaa 
kuin on tarve. Näin voidaan osoittaa hevo-
selle, että on turvallista, vaikka se kokee ti-
lanteen aluksi epämiellyttäväksi.

Vältä nälkäkiukkua

Hevonen on kasvissyöjä ja se syö, tai sen 
pitäisi syödä, suurimman osan päivästä. – 
Yksi iso merkittävä tekijä, miksi ihmisellä 
on ongelmia hevosen kanssa on se, että 
hevosella on nälkä, Meeri totesi. Nälkä ai-
heuttaa – kelle tahansa meistä – hermos-
tuneisuutta ja stressiä. Yksi hevosen hyvin-
voinnin ja leppoisuuden tekijä on, että sillä 
korsirehua saatavilla. Myös tässä vaikuttaa 
hevosen persoona tai rotutyypillinen käyt-
täytyminen, ja siksi on ymmärrettävää, ett-
eivät kaikki voi olla vapaalla heinällä. Meeri 
on havainnut oljesta olevan apua monelle 
suursyömärille. Jos siis olki kelpaa, tarjoa 
pureksittavaksi sitä vapaan heinän sijaan. 
Mikäli hevonen ei ole ehdollistunut ruoka-
aikoihin, on se monin verroin helpompaa 
esimerkiksi kisareissuilla. Mitä jos kesken 
esteradan tai ravilähdön onkin ruoka-aika?

Ruualla palkitseminen sai osallistuji-
en joukossa paljon keskustelua aikaiseksi. 
Meeri kertoi, että heillä hevoset saavat kyl-
lä makupaloja, myös kädestä annettuna, 
mutta ruokaa ei pääsääntöisesti käytetä 

palkitsemiseen. Usein myös ruokapalkka 
toivotusta käytöksestä tulee auttamatta 
liian myöhään. Palautteen tulee tulla heti 
ja porkkanan ojentamiseen, saati sen ha-
kemiseen, menee usein liikaa aikaa ja saa-
tamme tulla vahvistaneeksi muuta kuin 
haluamaamme käytöstä. Makupaloilla ope-
tetusta hevosesta saattaa Meerin mukaan 
helposti tulla ”temputtaja”, joka herkun 
nähdessään tarjoaa koko kavalkadin osaa-
miaan taitoja ja turhautuu, jos palkintoa ei 
tulekaan. Siksi hevoselle tehokkaampi vah-
viste sen oikeasta toiminnasta on ihmisen 
oikea-aikainen paineenpäästö, onnellinen 
tunnetila ja välittömästi rapsutuksella tai 
silittämisellä annettu kiitos.

Hevonen on hevoselle 
lajityypillistä seuraa
Hevonen on laumaeläin, jolle rauhallisuus 
ja mukava olo syntyvät toimivasta lauma-
dynamiikasta. Jopa iso talli on hevoselle 
rauhallisempi ja turvallisempi, jos muut 
resurssit ja puitteet ovat kunnossa. Tästä 
seuraa jokaisen hevosenomistajan unelma 
ja jokaisen hevosenomistajan lähimmäisen 
painajainen: 
– Neljä hevosta on minimimäärä, Meeri nau-

ratti kuulijakuntaa. Näin ei pääsääntöisesti 
kukaan jää yksin, eikä tule huoli, jos kaveri 
lähtee hetkeksi. Kun hevosen oma lauma 
on suurempi, tietoisuus toisista hevosista 
auttaa muistamaan lauman olemassaolon 
silloinkin, kun hetkeksi poistuu laumasta. 
Toisaalta esimerkiksi ravihevoset monesti 
opetetaan lenkille yksin, ja vaikka aluksi 
hevonen hirnuu toisten perään, toistojen 
kautta se oppii työskentelemään myös il-
man lajitoverin seuraa.

Hyvä tallisuunnittelu on Meerin mukaan 
tärkeää. Meerin maailmassa hän miettii 
tarkkaan, keiden hevosten persoonat käy-
vät yksiin. Meerin kotitallissa 13 neliömetrin 
kokoiset karsinat varmistavat asumismuka-
vuuden. Myös uuden hevosen saapuessa 
talliin, hän pyrkii aina miettimään, mihin 
porukkaan hevosen voi laittaa, jotta lau-
majärjestys säilyy. Vääristä valinnoista ja 
karsinanaapureista voi olla seurauksena 
stressireaktio. 

– Jopa koko hevosen persoona voi 
muuttua, jos se joutuu väärään laumaan, 
Meeri kertoi monien omakohtaisten esi-
merkkikertomusten kera. 

Sanaa ”johtajuus” saatetaan toisinaan 
vierastaa. Nykyisin on saatavilla monenlais-
ta tutkimustietoa hevosten käyttäytymi-

Mikä? Mitä?

• Hevosen maastakäsittely -koulutus 12.9.2020 Joensuun 
raviradalla

• Järjestäjät yhteistyössä Pohjois-Karjalan Hevosenomistajat 
ja Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto

• 4 h koulutus sisälsi teoriaa ja käytännön harjoittelua hevos-
ten kanssa ja hevosten käsittelyä seuraten

• Hevosen maastakäsittely on osa luonnollista hevostaitoa. 
Muun muassa kehon kieltä, asennetta, tunnetta ja oikean-
laista energiaa käyttämällä opetetaan hevoselle toivottuja 
käyttäytymismalleja ja opitaan itse lukemaan hevosta sen 
luonnollisten, vaistonvaraisten toimintamallien kautta.

• Kouluttajana ratsastusvalmentaja ja hevostenkouluttaja 
Meeri Simula. Meeri on hevostalouden agrologi AMK, ja 
opiskellut lisäksi collegessa Kaliforniassa hevoskoulutusta 
ja hevosten kouluttamista karjatöihin. Hän on toiminut 
vuodesta 2004 alkaen hevostalousyrittäjänä, johon kuuluu 
hevoskasvatus, ratsastustunnit, ratsastusvalmennus, he-
vosten koulutus ja ratsastusterapia. Hän on myös Reiningin 
suomenmestari vuosilta 2008 ja 2009.

• Koulutukseen osallistui 37 eri hevosalan ammattilaista ja 
harrastajaa sekä 5 hevosta

• SHKL:n ja Pohjois-Karjalan Hevosenomistajien jäsenet saivat 
mukavan alennuksen koulutuksen hinnasta
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sestä ja hierarkiasta. On esitetty tutkimus-
tuloksia myös siitä, ettei laumassa hevosilla 
välttämättä ole johtajayksilöä. Suuri lauma 
voi muodostua pienemmistä yksiköistä 
ja esimerkiksi villihevoslaumoissa omat 
yksikkönsä voivat huolehtia oman puo-
len laitumen turvallisuudesta ja varoittaa 
muita yksiköitä. Kun toimimme pienem-
millä resursseilla, on aina jollakin hallus-
saan lauman ”ylipäällikkyys”. Kun luetaan 
tutkimustuloksia, kannattaa muistaa terve 
kriittisyys: moni tutkimus on usein sen yh-
den tutkittavan asian näkökanta ja tulos. 
– Minun maailmassani on aivan sama, mitä 
termiä käytetään, mutta aina on laumassa 
joku, joka tekee päätökset ja joku on pah-
nanpohjimmainen, Meeri tiivisti.

Kuin luodut toisilleen 
– tai sitten ei
Mikä ihminen sitten on hevoselle? Johtaja, 
palvelija, ruokinta-automaatti? Jos hevonen 
ei toisin tiedä, ihminen on lähtökohtaisesti 
hevoselle peto: tuijottavat silmämme ovat 
lähellä toisiaan ja liikkeemme on usein suo-
raviivaista. Tahtomattamme toiminnallam-
me saatamme aiheuttaa hevoselle halun 
paeta. 
– Kuten ihmisissä, myös hevosissa on pa-
remmalla ja huonommalla itsetunnolla va-
rustettuja yksilöitä, Meeri muistutti ja jatkoi: 
– Hevosmiestaitoa on, että pystyy omaa 
käytöstään ja toimintaansa muokkaamaan 
hevosen persoonan ja tunnetilan mukaan.

Kaikki hevoset ja ihmiset eivät välttä-
mättä sovi persoonina toisilleen. Meeri 
korosti, että ilmaus on hyvin karrikoitu, kun 
toi esille, että miehen käsittelyssä joku he-
vonen saattaa toimia aivan eri tavalla kuin 
naisen. Karrikoitu on ilmaus myöskin erois-
ta ravi- ja ratsuihmisten välillä. Hevonen ei 

kuitenkaan erottele ihmisen sukupuolta tai 
harrastuneisuutta, vaan lukee ihmistä: Mies 
on usein ryhdikäs ja vakuuttava, ravi-ihmi-
sen toiminta suoraviivaista ja selkeää. Se, 
kuinka hyvin tämä toimii hevoselle, riippuu 
taas sen persoonasta. Suoraviivainen lähes-
tyminen, reippaat askeleet riimunnaru kou-
rassa voi herättää saaliseläimessä ajatuksen 

lähestyvästä pedosta. Meeri kannusti ko-
keilemaan vinkkiä vaikeasti tarhasta kiinni 
otettavalle hevoselle: lähesty mutkitellen, 
rapsuta toista hevosta, poimi maasta jotain, 
ja saatatkin päästä hevosen luokse ilman 
pakenemisreaktiota.

Haluaisitko vai etkö haluaisi 
tänään tehdä…?
Työympäristössä hyvä ihmisten johtaja on 
usein johdonmukainen, sosiaalisesti taita-
va, luotettava ja rauhallinen. Samat asiat 
pätevät hevosen kanssa. Kun ihminen ja 
hevonen tekevät jotain yhdessä, on aina 
jompikumpi se, joka johtaa toimintaa. 
”Haluaisitko tänään tehdä…” on kehnoin 
mahdollinen asenne hevosen kanssa toi-
mimiseen. Ihmisen ei tarvitse aina olla 
suoraviivaisen ehdoton, vaan tarvittaessa 
ihminen voi olla etenkin nuorelle – tai vih-
reälle , kuten Meeri sanoi – hevoselle opas-
tava henkilö, joka johtaa toimintaa. Ihmisen 
tehtävä on määrittää rajat ja ottaa hevoselta 
pois ne hallintalaitteet, joilla se pyrkii luon-
taisesti johtamaan ihmistä.

Hevosen käsittelyn Meeri tiivisti siihen, 
että se, joka määrää hevosen jaloista, johtaa 

toimintaa. Kouluttaja havainnollisti asiaa 
siten, että voi kuvitella kuplan tai ilmatilan 
itsensä ympärille. Hevonen ei saa tunkea ih-
misen ilmatilaan, mutta ihminen voi lähes-
tyä hevosta. Halaaminen on aina mukavaa, 
mutta ihminen on se, joka tekee aloitteen. 
Ihminen pyytää hevoselta tilaa ja hevosen 
tehtävä on kunnioittaa ihmisen tilaa.

Havainnollistava esimerkki ja hyvin mo-
nen omakohtaiseen kokemukseen pohjaa-
va tilanne on se, kun suitsien riisumisen 
jälkeen pitäisi hevosen päästä hankaamaan 
kutiavaa päätänsä. On ok, jos haluamme 
tarjota hevoselle tätä palvelua, mutta he-
vonen ei saa hinkata päätänsä kysymättä. 
Meerin käytännönläheinen vinkki kutiavan 
kaverin ei-toivotun käytöksen kitkemiseen 
oli antaa ”hevosen törmätä omaan tyhmyy-
teensä”: Kun hevonen pyrkii hinkkaamaan 
päätään ihmistä vasten, hinkkaa, silitä, 
rapsuta vielä suurieleisemmin ja epämuka-
vammin takaisin. Kokemuksesta kouluttaja 
tiesi, että kaksi kertaa riitti eräälle hevosel-
le. Tämän jälkeen hevonen ei enää pyrkinyt 
hankaamaan kutiavaa päätään ihmiseen. 
Ihminen voi kuitenkin tarjota rapsutuspal-
velua eläinystävälleen, mutta jälleen kerran 
aloitteen on lähdettävä ihmisestä.

Onko sitten esimerkiksi hevosen hirnu-
minen tai hörhöttely suotavaa? Meeri ku-
vasi hevosen kanssa toimimista läsnäolon 
kautta: – Haluan, että hevonen on kans-
sani ja ottaa kontaktia minuun. Silloin, jos 
hevonen hirnumisellaan ottaa kontaktia 
minuun, se on pelkästään positiivinen asia. 
Jos hevonen taas pullistelee, elvistelee ja 
huutaa muutoin, siitä huomautan. Hevo-
sen ihmisestä ylös ja poispäin suuntautu-
va energia tulee huomioida pois jo ennen 
huonoa käytöstä.

Oikealla tunnetilalla 
homma haltuun
Meerin mukaan suurin osa ongelmista voi 
liittyä siihen, että ongelmahevosen takana 
on ihminen, joka ei osaa hallita tunnetilaan-

sa. Tästä oiva esimerkki on lastaustilanne, 
missä hyvin nopeasti tulevat esille hevosen 
hallintalaitteet ihmistä kohtaan. Hevonen 
voi kopioida ihmisen tunnetilan tai ”draa-
mailullaan” pyrkiä tartuttamaan oman tun-
netilansa ihmiseen. Hevosen ensimmäinen 
hallintalaite on usein pään nostaminen ylös 
ja keuliminen. Toiset rodut voivat tässä olla 
draamahakuisempia kuin toiset. Tässä koh-
den tunnetaidot astuvat kuvaan: suurin vir-
he, mitä ihminen voi tilanteessa tehdä, on 
mennä mukaan hevosen tunnekuohuun, 
pelätä tai suuttua.
 – Paras ihminen hevoselle on sellainen, 
jonka aivot on tyhjät, Meeri oivallutti. Silloin 
ihminen on levollinen ja rauhallinen. Siispä 
aivot narikkaan: draamailevalle lastattavalle 
voi sanoa napakasti ja jatkaa, kun ”kohtaus” 
on ohi. Ihminen kertoo aina hevoselle, mikä 
on sopiva tunnetila.

Hevosen toinen keino välttyä kuljetus-
autoon menemiseltä on kävellä ohi lasta-
ussillan. Useimmiten tämä tapahtuu vielä 
vasemmalta puolelta lapa edellä. Lapa on 
yksi hevosen hallintalaitteista. Lastausti-
lanteessa hevoselle on tärkeä opettaa, että 

mennään eteen tai taaksepäin ihmisen oh-
jauksessa, ihminen hallitsee hevosen lapoja 
ja hevonen kunnioittaa ihmisen pyyntöjä. 
Hevosen lastauksen tavat koppiin talutta-
misesta vai lähettämisestä herättikin jonkin 
verran keskustelua. Meeri kertoi aina ensin 
opettavansa hevoset tulemaan koppiin ta-
lutettuna ihmisen perässä ja muistutti sa-
malla, että tässäkin on iso ero, vedetäänkö 
hevonen koppiin vai johdattaako ihminen 
sen sinne perässään. Moni hevonen voi 
aluksi kokea turvallisen ihmisen perässä 
koppiin kävelemisen miellyttävämpänä 
kuin yksin menemisen. Siksi Meerin hevo-
set osaavat molemmat lastaustavat, vaikka 
ne myöhemmin menevät koppiin myös lä-
hetettyinä.

Vaikka lastaaminen on tärkeä taito opet-
taa hevoselle, aivan yhtä merkittävä on 
myös kopista ulos tuleminen. Tämän opet-
taminen hevoselle tahtoo usein unohtua. 
Kuinka moni meistä tunnistaa tilanteen, 
jossa ollaan jo myöhässä, hevosta ei mei-
naa ensin saada kuljetuskoppiin, ajetaan 
kisapaikalle ja perillä kiireellä hevonen ulos 
kopista ja suorittamaan? Tahtomattamme 
saatamme opettaa hevoselle huonon käy-
töksen kopista poistumiseen. Riittävien 
rauhallisten toistojen avulla myös kopista 
ulos tuleminen rentona ja rauhallisena on 
tärkeä taito oppia. Sekä lastattaessa että 
poistuttaessa hevonen parhaimmillaan pe-
ruuttaa ja kulkee eteenpäin ihmisen pyyn-
nöstä vaikka kuinka monta kertaa. Muis-
tetaan kuitenkin hyväksyä hevosen omat 
rutiinit ja persoonallinen käyttäytyminen: 
Eräs Meerin hevonen haluaa aina haistella 
lastaussiltaa ja kopauttaa sitä kaviolla, että 
se on tälläkin kertaa turvallinen, ja sen jäl-
keen kävelee kyytiin joka kerta. Taistelunsa 
kannattaa valita.

Rapsuta ja silitä

Olemme oppineet taputtamaan hevosia kiitokseksi ja Meerin kehotukses-
ta koulutuksessa hetken lätkittiin itseämme kuten taputtaisimme hevos-
tamme. Iholle jää tästä kihelmöivä tunne. Hevosella on 7 kertaa herkempi 
tuntoaisti kuin ihmisellä, joten taputtaminen ei eläimestäkään itse asiassa 
ole sen ihanampaa, se on vain oppinut yhdistämään taputtamisen ihmi-
seen onnelliseen mielentilaan – tämän täytyy olla hyvä juttu.

Hevoset hoitavat toisiaan rapsuttamalla, kosketuksilla ja nuolemalla. 
Ihmisen ja hevosen välisessä kanssakäymisessä nuoleminen ei useinkaan 
ole kätevää, joten meille jää rapsutus ja silitys. Aidosti onnellisen ihmisen 
rapsuttamalla annettua kiitosta vahvempaa viestiä ei hevoselle olekaan.
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Onnellisen ihmisen 
onnellinen hevonen
Meeri puhui koulutuksen aikana monta 
kertaa tunteista ja oikean tunnetilan tärke-
ydestä. 
– Emme voi käyttää kuusisataakiloisen eläi-
men kanssa voimaa, siksi kanssakäymisen ei 
koskaan pidä olla fyysistä, Meeri muistutti. 
Fyysisyys jää pois silloin, kun opimme yh-
teisen kielen hevosen kanssa. Meeri kiteyt-
ti koko homman siihen, että hevosen on 
kiva elää silloin, kun se tietää, mitä mikäkin 
pyyntö tarkoittaa, ja pyyntö on tehty kohte-
liaasti ja rennosti.

Asioiden toisella puolella ovat ongelma-
hevoset, joiden käytös on jatkunut pitkään, 
eikä tiedetä, mistä ne johtuvat, mitkä ovat 
opittua tai kivun aiheuttamia. Ammatti-
laisenkin näkökulmasta, jos eläin on vaa-
rallinen ja oppinut huonon käytöksen, voi 
hevonen olla turvallisin leivän päällä. – Ei 
kaikkia voi tai ole järkevää tai turvallista-
kaan pelastaa, Meeri totesi realistisesti am-
mattinsa varjopuolista. 

Vaikka kouluttaja onkin erikoistunut 
lännenratsuihin ja quarter-hevosiin, hän 
antaa kuitenkin ehdottoman tunnustuk-
sen kotoiselle suomenhevosellemme: – Ih-
minen tulisi hyvin toimeen, jos meillä olisi 
vain suomenhevosia. Se on maailman paras 
hevosrotu. Suomenhevosella on jalostettu 
rotuominaisuus mennä kohti painetta, ve-
tää suuriakin kuormia ja silti se on samalla 
uskomattoman herkkä. Luonteeltaan nöyrä 
suomenhevonen on helposti opetettavissa 
maailman köykäisimmäksi. Homman juju 
on tämän rotuominaisuuden kanavoinnis-
sa oikein: ilman oikeaa ohjausta suomen-
hevonenkin kyllä keksii, kuinka se hallitsee 
ihmistä tulemalla tilanteisiin lapa edellä, 

jolloin herkästä ystävästämme saadaankin 
aikaiseksi itsepäinen jyrä.

Hevosen kouluttaminen ja maastakäsit-
tely perustuu paineeseen ja vahvisteeseen. 
Näitä keinoja ovat kosketus, riimun kautta 
annettu paine tai myötäys, ihmisen oma 
vartalo ja tunnetila sekä energia. 

– Hevonen oppii keskimäärin kahdek-
san toiston jälkeen, Meeri valisti kuulijoita. 
Samalla on hyvä muistaa, että positiivisella 
ja negatiivisella vahvisteella ei ole mitään 
tekemistä niiden oikeaan tai väärään vies-
tiin vaan nimitykset tulevat vahvisteen 
suunnasta: positiivisella tilanteeseen tuo-
daan jotain palkkioksi (rapsutus, kiitos jne.) 
oikeasta käytöksestä, negatiivisella vahvis-
teella poistetaan tilanteesta jotain (paine 
poistuu, kun eläin toimii pyydetyllä tavalla). 
Molemmat ovat hevosen käsittelyssä yhtä 
käyttökelpoisia, tärkeintä on niiden oikea-
aikaisuus.

Hevosen käsittely ei vaadi ihmetekoja tai 
välineitä, vaan itse asiassa ihmisellä on aina 
käytettävissä paras mahdollinen resurssi 
hevosen kanssa olemiseen: Hevoselle maa-
ilmankaikkeuden paras väline rentoutumi-
seen on onnellinen ihminen.

Maastakäsittelytaitojen 
harjoittelua
Kaksituntisen teoria- ja keskusteluosuuden 
jälkeen siirryimme tallikahviosta ulos har-
joittelemaan oppeja käytännössä. Paikalla 
oli ilahduttavasti erilaisia ja erirotuisia he-
vosia. Rotutyypillistä käytöstä ja hevosen 
omia taitoja päästiin tarkastelemaan niin 
puoliverisen, lämminverisen kuin suomen-
hevosenkin näkökulmasta.

Meeri kertoi kotona käyttävänsä koulut-

tamisessa aina naruriimua, mutta lastatessa 
normaalia riimua. Kotona meille jokaiselle 
normaali riimu ja riittävän pitkä riimunnaru 
käyvät oikein hyvin hevosen maastakäsit-
telyyn. Koulutushetken olisi hyvä olla he-
voselle tutussa ja mukavassa ympäristössä, 
jolloin se on valmiiksi rento ja luottavainen. 
Siksi uusi paikka ja uudet hevoset ympärillä 
raviradalla ei välttämättä ollut se optimaa-
lisin ympäristö uusien taitojen harjoittele-
miseen. 

Maastakäsittelyn perusteet alkavat käy-
töstavoista. Aluksi on kohteliasta tervehtiä 
hevosta antamalla sen haistaa kämmen-
selkää tai rapsuttamalla otsalle. Peruutta-
minen on ensimmäisiä taitoja, joita Meeri 
opettaa hevoselle. Pyyntö peruuttaa lähtee 
riimunnarusta kevyesti taaksepäin ohjaa-
malla ja välittömällä myötäämisellä, kun he-
vonen ottaa askeleen toivottuun suuntaan. 
Ote riimunnarusta on noin nyrkin verran 
hevosen leuan alta alaspäin. Tarvittaessa 
pyyntöä voi tehostaa kosketuksella ja pai-
neella toisella kädellä hevosen ryntäistä. 
Jälleen välitön paineen poistaminen on tär-
keää, kun hevonen reagoi pyyntöön. Näin 
ihminen kontrolloi hevosen lapoja. Tavoit-
teena on, että hevonen kulkee pyynnöstä 
ihmisen haluaman määrän haluttuun suun-
taan ja pitää sille osoitetun välimatkan. Jos 
hevosen huomio herpaantuu ja se toimii 
ei-toivotulla tavalla, esimerkiksi välimatka 
ei pidä, palautetaan huomio ihmiseen jäl-
leen peruuttamalla. Jos hevonen liikkuu 
väärään suuntaan tai liian lähelle ihmistä, 
liikkeen keskeyttäminen ja ohjaaminen 
oikeaan suuntaan, on aina tehokkainta. 
Liikkeelle lähdetään vasta, kun hevonen 
on ottanut kontaktin ihmiseen ja keskittyy 
tekemiseen. Huomiota voi hakea vaikka tar-

joamalla kämmenselkää, jonka jälkeen ih-
minen jälleen ohjaa toimintaa haluamaan-
sa suuntaan. Pyynnöllä ja myötäämisellä 
kerromme hevoselle, mitä siltä odotamme. 
Palaute ei-toivotusta käytöksestä voi olla 
napakka kielto tai merkinanto esimerkiksi 
riimunnarulla. Palautteen tulee tulla vä-
littömästi, jotta sillä on toivottu vaikutus. 
Pyytämisen jälkeen silitys ja kiitos ovat aina 
ensiarvoisen tärkeitä.

Meerin mukaan kaikki suunnat hevosella 
pitää toimia eli sen tulee olla ihmisen käsi-
teltävissä ja käännettävissä kumpaankin 
suuntaan. Peruuttaessakaan emme halua, 
että hevonen peruuttaa pää pystyssä ja 
lavat jäykkinä. Kun hevonen kulkee niska 
alhaalla ja pehmeänä, on ihminen saanut 
kontrolloitua ja johdatettua hevosen oike-
aan tunnetilaan, eikä sillä ole paineentun-
netta myöskään niskassa. Tämä tapahtuu 
usein vasta toistojen ja harjoittelun kautta. 
Hevosen maiskuttelusta tai leukojen ”mus-
sutuksesta” on monia mielipiteitä, mutta 
Meerin maailmassa hevonen kyllä olemuk-
sellaan kertoo, jos se on rento ja hyväksyy 
tilanteen. 

– Leukojen mussuttaminen on se, mitä 
haluatte rennon hevosenne tekevän, Meeri 
ohjeisti.

Maastakäsittelytaitoja Meeri havain-
nollisti meille Anita ja Tella Hirvikankaan 
2-vuotiaan ratsutamma Chantelle HN:n 
kanssa. Kaunis mustanharmaa nuori tamma 
oli peruskäytökseltään kiltti, mutta omasi jo 
ne hallintalaitteet, jolla se pyrki kontrolloi-
maan ihmistä. Pyynnöstä peruuttamisen ja 
sopivan välimatkan päässä kävelyn Meeri 
opetti tammalle alusta pitäen. Välillä he-
vosen energiatasot nousivat väärään suun-
taan ja ymmärrettävästikin keskittyminen 
herpaantui kaverin hirnuessa karsinassa ja 
yleisön liikehtiessä. Ajoittain tamma pro-
testoi toistuvia pyyntöjä, mutta muutaman 
toiston jälkeen oppi alkoi mennä perille. 
Tella pääsi harjoittelemaan hevosensa kans-
sa samoja taitoja Meerin opissa ja koulutta-
ja muistuttikin, että hevosilla on uhmaikä 
noin 2-5-vuotiaana. Nyt kaksivuotiaana on 
siis korkea aika puuttua ei-toivottuun käy-
tökseen ja opettaa varsalle, että ihminen 
johtaa toimintaa.

Elämässä ei kukaan meistä selviä ilman 
stressiä ja epämukavuusalueelle menemis-
tä. Näin myös hevosten kanssa toimiessa. 
Tarvitsemme maastakäsittelytaitoja muun 
muussa siksi, että ihmisen tehtävä on tietoi-
sesti viedä hevonen epämukavuusalueen 
puolelle, ja opettaa se tulemaan sieltä pyy-
dettäessä ja ohjattuna alas. Meeri muistutti 
vielä siitä, että hevonen saa hänen maail-
massaan olla ulospäinsuuntautunut ja tark-
kailla ympäristöä, mutta ihmisten päälle ei 

saa kävellä. Kun hevonen on hyvin kuulolla, 
se sovittaa askeleensa ja vauhdin ihmisen 
vauhtiin ja mukautuu ihmisen tunnetilaan 
ja rytmiin.

Peruuttamisharjoitusten jälkeen kokeil-
tiin hevosen taivuttamista, jolla saadaan 
tarvittaessa jälleen hallintalaitteet hevosel-
ta pois käytöstä. Tämä perustuu siihen, että 
niin kauan, kun hevonen on vartalostaan 
suora, sillä on kaikki puolustusmekanismit 
käytössä. Vastaavasti, kun hevosen takaja-
lat polkevat ristiin, se rentoutuu. Hevosta 
pyydetään pyörähtämään itsensä ympäri 
molempiin suuntiin ohjaamalla riimunna-
rulla ja kosketuksella satulavyön kohdalta 
niin, että takapää väistää poispäin ja etu-
jalat polkevat hieman eteenpäin. Liike tois-
tetaan molempiin suuntiin ja suuntaa vaih-
detaan aina pienen peruuttamisen jälkeen. 
Ja jälleen – muistetaan aina kiittää oikeasta 
toiminnasta.

Harjoitus tekee mestarin

Vesilätäköt voivat olla hevoselle kuljetusko-
pin tavoin haastavia: jalat ovat epävakaalla 
pohjalla ja vesilätäkkö heijastelee taivasta, 
jolloin sen syvyyttä ei hevonen osaa arvioi-
da. Koulutuspäivän päätteeksi Meeri ratkai-
si lämminveritamman vesilätäkkökammon 
pyytämällä aina pientä edistystä sivuttais-
suuntaisella liikkeellä ja palkitsemalla joka 
kerran, kun tamma otti askeleen vesilätäk-
köä päin. Reilun viiden minuutin opetustuo-
kion jälkeen tamma ensin hyppäsi, sitten ra-
vasi ja lopulta jo käveli vesilätäkön yli. 

Aina ei kuitenkaan haaste ratkea viides-
sä minuutissa. Milloin sitten on hyvä aika 
lopettaa ja jatkaa toisena ajankohtana? 
Miten varmistetaan, että molempien mie-
lenkiinto ja maltti säilyvät? Meeri pohjusti 
asiaa ihmisen ja hevosen erilaisella ajatuk-
senjuoksulla: 

– Hevosilla ei ole aikakäsitystä, ne elävät 

“Because ”feel” is the language of 
horses”. Meeriltä kysytään paljon 
kirjavinkkejä ja alan kirjallisuutta 
löytyykin paljon. Lämpimän suosituksen 
kouluttaja antoi Bill Dorrancen ja Leslie 
Desmondin kirjasta True Horsemanship 
Through Feel.

hetkessä. Silloin turha hätyyttäminen vain 
lisää painetta ja kiire on kaiken edistyksen 
vihollinen. Ihminen helposti ahnehtii ja ha-
luaa edistystä tietyssä, varaamassaan ajas-
sa, vaikka usein tavoite on kannattavampaa 
pilkkoa pieniin osiin ja edetä osa-alue ker-
rallaan. Esimerkiksi ratsastustunnin yhden 
tunnin aikana ei välttämättä saavuteta 
haluttua edistystä ja oppimisen kannalta 
olisi parempi jatkaa. Toisaalta, jos hevonen 
suorittaa vaikean asian vartissa, olisi suo-
tavampaa lopettaa tähän onnistumiseen. 
Meeri kannusti jakamaan harjoiteltavan 
asian tarvittaessa pienempiin osiin, jotta 
aina voidaan päättää päivän harjoittelu 
onnistumiseen. Esimerkiksi kuljetuskoppiin 
menemisen ensimmäinen tavoite, hevosen 
persoonasta ja kokemuksesta riippuen, voi 
olla vaikka, että yksi jalka astuu lastaussillal-
le, seuraavana päivänä kaksi jalkaa jne. Lo-
peta silloin, kun on päästy eteenpäin ja saa-
tu vaikkapa vain pieni parannus entiseen.

Lauantai-iltapäivä kului kuin siivillä. 
Vaikka moni asia oli jollain teorian tasolla 
kuulijakunnallekin tuttua, harvalla opit oli-
vat jalkautuneet käytäntöön aikaisemmin. 
Antoisan koulutuspäivän jälkeen olo oli 
vaikuttunut – oli upea päästä kurkistamaan 
Meerin maailmaan. Koulutuksesta ammen-
netuilla opeilla kotonakin moni meistä tunsi 
taas hieman paremmin ymmärtävänsä ka-
viollista ystäväänsä.

Teksti ja kuvat: Marjo Väisänen
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