
HEVONEN HEIJASTAA
IHMISEN KAYTOSTA

Tiedän, minkälaista ilmettä haluaisin hevosen silmien viesti-

vän. Tavoittelemani hevonen on positiivinen, luottavainen ja

energinen. Luottavainen voi olla ilman energiaa, liian positii-

vinen voi olla hätäinen ja liika energia voi räjähtää käsiin, jos

kahta muuta ei ole.

Hevonen on ihmisen peili ja heijastaa ihmisen käytöstä.

Mahdollisen kipukäytöksen alkuperä voi toki johtua muustakin

kuin ihmisestä, mutta ihminen voi myös ajaa kipeän hevosen

tilanteeseen, jossa sitä sattuu. Mikäli hevosen käytöksessä on

jotain negatiivista, tulee ottaa huomioon johtuuko se käsittelystä

r ai kivusta.

Kun tiedostamme, miilaisen her osen haluamme, tiedostam-

meko, miten itse käyttiiydymme? Tarkastele tilannetta ulkopuoli-

sin silmin. Miten hevosesi käyttiiytyy? Onko se hätäinen ja liik-
kuu äkkinäisin liikkein? Reagoiko se vain juuri ja juuri? Onko se

vireä vai sulkeutunut? Käyttiiyryiykö se liian rajusti ihmistä koh-

taan? Tarvitseeko sen kä)tösä selitellä muille sitä käsitteleville

ihmisille? Vai onko se juuri sellainen kuin haluat minkä tahansa

hevosen olevan?
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Olen nähnyt hevosen silmien palavan pelosta. Olen nähnyt sen silmien keftovan kivusta.

OIen myös nähnyt silmien keftovan hevosen luovuttaneen,

Tyhjä taulu

Olen saanut mahdollisuuden työskennellä useiden eri hevosten

kanssa, joilla on ollut jonkinlaista ongelmakä).töstä. Tämä on

saattanut olla pientä röyhkeyttä ihmistä kohtaan maasta käsin,

agressiivisuutta, pelokkuutta tai vaikka ongelmia ratsastettaessa.

Käytän tässä sanaa "ongelma" kuvaamaan sellaista käytöstä, jon-

ka omistaja haluaisi hevosen lopettavan.

Usein tarkastelen minulle uutla hevosta omistajansa kanssa.

Sen jälkeen unohdan hetkeksi kaiken pohjatiedon hevosesta ja

työskentelen rauhassa eläimen kanssa odottaen sen kä1ttäyyvän,

kuten ideaalihevoseni kä1,ttä1tyisi. Tiedossa olevat sairaudet sekä

mahdollinen vähäinen koulutus pitää aina muistaa ja ottaa huo-

Käsittelen hevosta mieluiten kuin tyhjänä tauluna ilman en-

nakkoasenteita sitä kohlaan. Annan hevosen muodostaa mielipi-

teensä minusta ja itse muodostan omani yhteisryömme pohjalta.

Mikäli hevonen ei käyttäydy ideaalihevoseni tavoin, pohdin syitä

sen kälökseen oman kokemukseni, omistajan kertomuksen ja sen

pohjalta, mitä omistajan ja hevosen yhteistyösä olin havainnut.

Paras kiitos hevoselta

Jokaiseen hevoseen kuluu oma aikansa. Kouluttaja ei voi tehdä

taikatemppuja ja ko{ata mahdollisia ongelmia lyhyessä ajassa ja

kiireellä. Eiväthän ongelmat yleensä ole hetkessä slntyneetkään.

Kärsivällis1ys ja pienet askeleet eteenpäin luovat kestävimmän

tu loksen.

Kun hevosen aseme työn tekemistä ja ihmistä kohtaan on

muuffunut positiiviseksi, alkaa seuraava vaihe: omistajan opet-

taminen havaitsemaan oman käytöksensä ja sen mahdolliset vir-

heet. Usein siihen tarvitaan hevosellejakso kouluttajan luonaja

pieni välimatka hevosen ja omistajan vä1i11ä. jolloin erot jopa he-

vosen olemuksessa huomaa helpommin. Kun uudelle yhteistyölle

on luofu hyvä pohja, tulevaisuus näy.ttää valoisammalta.

Paras kiitos tulee aina hevoselta. Kun näkee sen löyäneen

sille sopivan työn sekä 1mpäristön ja hevonen toimii energisenä,

positiivisena ja luottavaisena hyvässä yhteistyössä ihmisen kans-

sa. Monen hevosen kohdalla onnellinen loppu hankalassakin tari-

nassa on mahdollinen kun vain löytää oikean reitin. f

Pirkctnmaalainen Outi Aihkisalo työskentelee hevosten ja ratsas-

tajien parissa ympciri Suomea.
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