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HYMYILEVÄ TULEVAISUUS -täydennyskoulutus  hevosavusteisesti mielenterveyden 

tukemisen ja osallisuuden edistämisen näkökulmasta  

 

5 kk (10 lähiopetuspäivää) sote- ja  muille ihmissuhdeammattilaisille 

luomumielenterveystyön metodeilla ja muille opinnollisen kuntoutuksen toimintatavasta 

kiinnostuneille esim tallinpitäjille, ratsastuksenohjaajille,  Hevosvoimalan vertaisohjaajiksi 

/kokemusasiantuntijoiksi haluaville .  Hevoset ovat työtovereita ja opettajia.  

Välitehtäviä ja kirjallisuutta.  Kurssista saa todistuksen.  

Kaikilla on mielenterveys ja työssä jaksaakseen on huollettava työvälinettään ja päivitettävä 

tietotaitojaan. Vain sen voi antaa eteenpäin, minkä on itse syvästi oivaltanut ja jokainen voi 

oppia vain sen, minkä aika on nyt. Kaikki kuntoutus, hoito, opetus tarvitsee turvaa, 

luottamusta, omia tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Hevonen niin kuin ei toinen 

ihminenkään ole suhteessa kohde, vaan yhteistyökumppani.  

Koulutus on kokemuksellista koulutusta perustuen konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja 

mahdollistaa monitieteisyyden.  

Kokonaisuuksia, mistä voi haarukoida omille oppimistarpeilleen sopivaa ravintoa, ovat 

sosiaalipedagogiikka, ratkaisukeskeisyys, systeemisyys, NVC-rakentava vuorovaikutus, 

mindfulness, traumatietoisuus, toipumisorientaatio, ihmissuhdeperustainen lastensuojelu.   

Osallistujat saavat oman kokemuksen transformaatiosta ja keinoja ohjata oppimis- ja 

muutosprosesseja. 

 

MILLOIN?  

 Lähiopetuspäivät: la-su 19–20.9., 17–18.10, 14–15.11., 12–13.12. 2020  

ja 16–17.1.2021. Lauantaina 9.30 16.30 ja sunnuntaina 9.30 -16.30. 

 Oppimisryhmä on tärkeä opetellessa tasa-arvoista, moniarvoista, kunnioittavaa, kuuntelevaa, 

kannustavaa tapaa kohdata ja oppimis – ja muutosprosessissa. Kun sen kerran on kokenut, ei 

muuhun tyydy ja koettuaan miten transformaatio toteutuu, voi siirtää työhönsä ja omiin 

suhteisiinsa.   Oppimisryhmä on myös mahdollisuus verkottua ja saada synergiaa muilta. 

Kurssin jälkeenkin ryhmä voi toimia tukena omissa tavoitteissa: onhan opittu yhteinen kieli.  

MITÄ MAKSAA  

1000 e+24 % alv  eli 1240 e. Voi tehdä itselleen sopivan maksusuunnitelman 



 

MISSÄ? 

 Hevosvoimala sijaitsee Pinewood stables tallin yhteydessä Mäntsälässä, Ratsutilantie 30. 

 

KUKA OHJAA? 

Kurssin vastaavana Ulla Linjama-Lehtinen. Hän on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä 

(Valvira) ja tehnyt pitkään ohjaustöitä mielenterveyskuntoutuskursseilla (Kela ja Ray) ja 2007 

Sospedakoulutuksen (Kuopion ja Turun yl opistot ja Ypäjä)jälkeen sovellettuna hevosten 

kanssa Pollesta potkua ry ja Hevosvoimalassa. Vastaavia koulutuksia ammattilaisille on ollut 

vsta 2010 1-2 vuosittain. Hevoset ovat  työkavereita ja opettajia.   

 

VIERAILIJOIKSI  ovat  lupautuneet   juuri ilmestyneen kirjan kirjoittaja Kati Sarvela, Yhteinen 

kieli -traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen , Karoliina Ahonen, Suomalainen 

sosiaalipolitiikka – väitös 2020, Anssi Leikola Katkennut totuus 2018.  

 Hymyilevä tulevaisuus on ”ylväs, houkuttelevan hyvä, rikkaampia tarkoituksia omaava, 

merkityksellinen, missä kaiken toimeliaisuuden tavoitteena on luoda harmonisempia 

suhteita, ihmisyhteisöjä, tunnelmia, paikkoja missä kelvataan ja riitetään”.  Arto O Salonen 

– keskitymme luomaan ja opettamaan miten luodaan mahdollisuuksia transformaatioon 

henkilökohtaisessa elämässä ja työssä, työryhmissä hymyilevään tulevaisuuteen, 

transformaatioon, vertaistukeen, yhteiseen tutkimiseen ilman yhtä ainoaa totuutta, toivoon, 

uusiin, OMIIN unelmiin ja niiden toteuttamiseen, osallisuuteen.  

  

ILMOITTAUTUMINEN   

 Viimeistään 31.8.2020  

Koulutukseen otetaan min 8 max 12 ilmoittautumisjärjestyksessä. Koska koulutuksessa on 

tärkeää oppimiryhmän anti ja synergia, koulutus käynnistyy vasta, kun on vähintään 8 ja  

siirtyy alkamaan seuraavalla lähijaksolla mikäli ilmoittautumisajan jälkeen ei ole riittävästi 

osallistujia. 

 

Kysy lisää 044-3737799    ulla@hevosvoimala.fi 

www.hevosvoimala.fi 

 



 

 

 


