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Eläinavusteinen valmentaja
Ihminen tavattavissa terapeutti
Ratkaisukeskeinen luonto-ja eläinavusteinen 
työnohjaaja (STOry)



”Observing you makes me listen to myself” 
-The Cognitive horse / Taina Mustapää polyvagaalisen teorian 
hevosavusteinen päivä 3.5.2019-



Henriika Maikku

• Psykoterapeutti

• Työnohjaaja 

• Kouluttaja ja valmentaja

• Erityisen mahtava ja sydämellinen läsnäolontaito kohdata

Ihminen hyväksyvästi ja kiinnostuneesti

Laaja taustateoria tietous, kiinnostus uusimpiin tutkimuksiin ja 
erityinen kyky liittää teoriat hevosavuseiseen työhön 

Halu oppia uutta 



Esa Korhonen 

• Vankka kokemus hevosten kouluttamisesta jo n 40 vuotta, EKD 
hevostaito metodi

• Ollut hevosten kanssa koko ikänsä, erityisesti oriit lähellä sydäntä

Vankka ammattitaito, osaa ihan 

mitä vaan ☺



Harjoitteet kaiken pohjana 

• SoulTeamin yhtenä vahvana työkaluna on tutkimustieto sekä 
taustateoriat, joita on mm. minulle rakas polyvagaaliteoria. 
Kokemuksellinen ymmärrys teoriasta on auttanut minua 
kohtaamaan oman itseni erilaisten harjoitusten avulla 
hevosten ja ihmisten kanssa. Monentyyppisten ja teorioihin 
perustuvien käytännön harjoitteiden avulla olen oppinut 
tunnistamaan omaa hermostollista, ”automaattista” 
käyttäytymistäni ja kyennyt harjoittelemaan käyttäytymisen 
muutosta. 

• Oman kehollisen kokemukseni ansiosta ja sen avulla 
työskentelen asiakkaideni kanssa. Pyrin läsnäolevaan, 
luottamukselliseen ja turvalliseen kohtaamiseen huomoiden
Cardehumman ympäristö ja siellä asuvat eläimet. 



Tärkeintä antia on ollut ymmärrys siitä, että 
kokonaisvaltainen oleminen ei ole pelkkää 
kehollisuutta tai mielensisäistä toimintaa vaan 
yhdistettynä keho ja mieli toisiinsa.

Eläinavusteisen hyvinvointityön välttämätön 
edellytys on tunnistaa ammattilaisena oma tapa 
työskennellä, käyttäytyä ja olla. Ohjaajan tärkeä 
työ on turvallisuuden rakentaminen ja 
vahvistaminen. 



Polyvagaaliteoria, psykologinen turvallisuus 

• SEAL 1 koulutus 2016 – 2017 (ja uudelleen 2022 ☺) 

• (tätä ennen lukuisia lyhyitä koulutuksia vuodesta 2010: pelko, rohkeus, johtajuus 
jne jne..)

• Koulutuksen sisältöä mm. 

• Tilan antaminen ja tilan ottaminen dialogin perustana
• Psykologinen turvallisuus ja myötätunto - luottamuksen ja haasteellisuuden välinen 
tasapaino
• Itseohjautuvuus - psykologiset perustarpeet (autonomia, yhteenkuuluvuus, 
kyvykkyys) vuorovaikutuksen dynamiikassa
• Itsetuntemus - kyky luotsata kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita eteenpäin hyvään 
suuntaan. Omat vahvuudet ja kehityskohdat.
• Kehon ja mielen yhteys - polyvagaalinen teoria ja tunnetaidot
• Kun paine kasvaa - vaativat vuorovaikutustilanteet

• Ihminen tavattavissa lopputyö 2019  

”HEVONEN TURVANANTAJANA JA LÄSNÄOLON OPETTAJANA, POLYVAGAALINEN 
TEORIA TUKENA OMASSA KASVUSSANI”



Turva on kokemus – ei ajatus.

Koemme turvaa, kun

Autonominen hermosto ei ole
puolustautumista tukevassa tilassa.

Sosiaalista liittymistä tukeva systeemi on
aktiivinen ja hillitsee sympaattisen hermoston
aktivaatiota.

Autonominen hermosto tunnistaa ja tulkitsee
turvaa ilmentäviä signaaleja, kuten ystävällisiä
äänensävyjä, positiivisia kasvojen ilmeitä ja
eleitä neuroseption avulla.

-H. Maikku2022-



Kaiken ihmis-ja eläintyön perusta on turvallisuus, 
luottamus, läsnäolo ja ammattitaito

Jotta kykenen kohtaamaan asiakkaan

• On itse tunnistettava turvallisuuden tunne omassa kehossa ja 
mielessä

• turvallisuudentunteen avulla tunnistan läsnäolemisen taidon

• Asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää läsnäolo, luottamus, 
turvallisuus ja kiireettömyys sekä tilan antaminen

• Luottamus ohjaajaan on ensisijaisen tärkeää, jos ei ole 
luottamusta ei keho rentoudu eikä aito yhteys synny

• Eläinten ja ihmisten välinen luottamus 



SoulTeam KYSYMYKSIÄ, JOIHIN OLEN POHTINUT 
VASTAUKSIA: 

Millaisten kohtaamisten jälkeen olet tyyni, 
levollinen tai hyvältä tuntuvasti latautunut?

Mitkä ovat sinulle vaativimpia 
vuorovaikutustilanteita? Millaiset ihmiset tuntuvat 
raskaimmilta? Millaisten tilanteiden jälkeen olet 
uupunut?

Minkä haluaisit itsessäsi muuttuvan tai 
vahvistuvan? Miten haluat oppia toimimaan 
toisin? Millaisia asioita muutos vaatii?

Mitkä ovat sinulle töissä vaativimpia
vuorovaikutustilanteita? Millaiset
asiakkaat tuntuvat raskaimmilta?

Mikä on sinulle tyypillinen
suojautumiskeino, kun paine kasvaa?
Läheisten ihmisten kanssa?
Asiakkaiden kanssa?

Mieti hevosia, joiden kanssa teet
hevosavusteista työtä. Miten ne
tyypillisesti reagoivat paineen
kasvaessa? Millaisten asioiden olet
huomannut auttavan hevosiasi
voimaan hyvin?



SoulTeamin koulutuksista saa vahvistusta turvallisuuden 
tunteen syventämiseen asiakastyössä

Ohjaajana

Asiakkaan näkökulmasta 

Eläinten näkökulmasta 

• Itsetunto

• Läsnäolotaito

• Rajojen asettaminen 

• Kolmoiskompetenssi, ammatillisuus



Harjoite kehotuntemuksesta 

• Harjoitus: unelmoin jotain tosi tosi ihanaa, mitä todella haluan ja 
millainen tilanne on vuoden päästä. Miten hyvältä se kehossa 
tuntuu, miten mieli rakastaakaan tätä tunnetta. (tunnustele 
rauhassa, nauti). 

• Sitten vaihda ajatusta siihen ajatukseen, että et tee mitään 
muutoksia ja olet edelleen samassa ”jamassa” kuin nyt, et uskalla 
ottaa rohkeaa hyppyä. Miltä se tuntuu kehossa ja mielessä? 





Enää ei tarvitse 
suorittaa, nyt ”vaan” 
ollaan !

Vahvistan omaa, hevosteni ja 
asiakkaiden 
turvallisuudentunnetta 
kohtaamistilanteissa ja autan 
ymmärtämään tunteet myös 
päivittäisessä ja arkisessa 
elämässä 



Ulla Hukka / 
Cardehumma

Ihminen tavattavissa terapeutti

Ratkaisukeskeinen luonto-ja 
eläinavusteinen työnohjaaja (STOry)

Eläinavusteinen valmentaja

Sosiaalipedagoginen 
hevostoimintaohjaaja

Sosiaalipedagoginen 
koiratoimintaohjaaja

HelMi hevosavusteinen mindfulness

MinD voimauttava hevostoiminta

SoulTeam SEAL1 & 2 hevosavusteiset 
vaativat vuorovaikutustaidot
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