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En halua ratsastaa tai ajaa, joten pystynkö järjestämään hevoselle riittävän liikunnan pelkästään
maastakäsin? Olenko ylipäätään oikeutettu omistamaan hevosen, jos en sillä “tee mitään”?
Niin. Mitä se “mitään tekeminen” sitten ikinä tarkoittaakaan. Hevosen lähtökohdasta sen tekeminen on
edelleen hengissä pysyminen, lisääntyminen ja syöminen. Hevonen saa riittävän liikunnan luonnossa
laiduntaessa. Täällä Suomen oloissa harva
pystyy järjestämään hevoselle luonnolliset
olot, jossa se kävelee ruokaa etsien jopa 16
tuntia vuorokaudessa 12 kk vuodessa. Joten
tämä “ei mitään tekeminen” on minusta
vähintäänkin hämmentävä näkemys
laajemmalla mittakaavalla.
Jos hevonen asuu tallissa ja tarhaa yksin
aitauksessa ja ihminen ratsastaa sitä noin
tunnin päivässä, lasketaanko se sitten
tekemiseksi sen enempää? Minun
mittapuullani ei. Jos taas mietitään voiko
maastakäsin tarjota riittävän liikunnan (tässä
tapauksessa saman kuin ratsain tai ajaen) niin
ehdottomasti kyllä! Laadukas jumppa
maastakäsin on monesti jopa tehokkaampaa ja
laadukkaampaa, kun ihminen ei ole hevosen
liikettä häiritsemässä omalla keholla selässä
istuen. Toki jos ainoa maastakäsin jumppa on
liinassa juoksutus, aiempi lause ei päde.
Kuva Saara Mikkola

Maastakäsin tehtävä liikunta on siitä haastava, että on hallittava aiemmissa vastauksissa läpikäydyt taidot,
jotta se laatuliikunta on mahdollista. Ehkäpä tässä on yksi syy, miksi moni vierastaa aihetta tai ei usko sen
olevan riittävästi verrattuna ratsastamiseen tai kärryillä ajamiseen.

Ihmisen tarjoama liikunta on joka tapauksessa monesta syystä helposti vajavaista. Hevosen tulisi
ehdottomasti olla hevosseurassa, jossa saadaan nyhjätä ja nuhjata, juosta ja painia. Tilaa tulisi olla paljon.
Ja nyt moni hymähtää, että vaikka tilaa olisi kuinka paljon ei ne sitä käytä. Totta, jos ei niille ole siihen
mitään tarvetta. Tiedän erään paikan, jossa hevosilla on aidattuna usea hehtaari metsää ja peltoa. Omistaja
ajaa usean kerran päivässä mönkijällä heinäkuorman kanssa reittejä läpi ja ripottelee heinää pitkin poikin,
jolloin hevosten tulee liikuttua. Tässä on yksi omistamaan oikeutettu ihminen!
Hevosen hoito ja liikutus on väkisin jokaisen arkeen sopivia kompromisseja. Tahtotila voi olla kova, mutta
syystä tai toisesta käytännössä siihen ei yllä. Me ihmiset arvostetamme erilaisia asioita ja jokainen varmasti
uskoo olevansa juuri se, joka hoitaa ja liikuttaa juuri oikein. Tapoja päästä hyvään lopputulokseen on monia,
joten tämäkään asia ei minusta ole juupas eipäs -keskustelun arvoista. Muistetaan mihin hevonen on
tarkoitettu, mitkä sen perustarpeet ovat ja laitetaan ne etusijalle, vaikka kuinka oma mieli haluaisi nähdä ja
kokea ne toisin. Se että “kaikki muutkin meidän tallillamme tekevät” ei esimerkiksi riitä perusteluksi.
Ainakaan minulle.

Valtavirrasta poikkeavalla tavalla hoidetut asiat eivät automaattisesti ole vääriä, eikä
valtavirran mukana soljuminen ole automaattisesti oikein. Tutustukaa hevoseen. Tosissaan.
Tutustukaa tutkittuun tietoon ja uskaltakaa tehdä hyviä muutoksia ja ottaa vaihtoehtoja
oman hevosen elämään.
Miasta ja juttusarjasta:
#yhdessä -hengessä SRL Häme julkaisee kirjoituksia hevosen käsittelystä ja hevosen kanssa harrastamisesta.
Vastaaja on hevoskouluttaja Mia Jurvala, joka on aluejaoston jäsen. Hevosen hyvinvoinnin edistäminen on
yksi aluejaoston tehtävistä.
Hevoskouluttaja Mia Jurvala on kouluttanut ihmisiä ja hevosia jo 25 vuotta. Hän on erikoistunut
kouluttamaan hevosia, joiden käytös aiheuttaa murheita tai vaaratilanteita. Paras lääke on ennaltaehkäisy,
siispä Mia järjestää hevosenkäsittelykursseja omistajille ja harrastajille ja kouluttaa muita kaltaisiaan
ammattilaisia. Hän on peruskouluttautunut Ypäjällä (Hevostalouden perustutkinto/kasvatus, Kengittäjän
perustutkinto, Tallimestarin erikoisammattitutkinto) ja käynyt lukuisia kursseja hevosen mielestä, oppimisen
lainalaisuuksista sekä opiskelee paraikaa psykologiaa avoimessa yliopistossa.
Aiemmin julkaistu
1/10 On käyty paljon keskustelua onko ihmisen oikeus ylipäätään harrastaa hevosella.
2/10 Kerro hevosen laumasta. Kuka on pomo? Miten autan laumaa syntymään?
3/10 Miksi maastakäsittely? Mitä hyötyä siitä on arjessa tai ratsastuksessa?
4/10 Miksi maasta peruuttaminen on tärkeä taito?
5/10 Talutus on hevosen käsittelyn A ja O ja kaikki siitä välistä.
6/10 Hevonen tunkee oviaukoista, eikä pysy hoitotilanteissa paikallaan. Mikä on ensiapu?
7/10 Hevonen ei halua lähteä kanssani maastoon.
Julkaisut löytyvät Hämeen Facebookista sekä SRL Hämeen nettisivulta
https://www.ratsastus.fi/alueet/hame
Tekstin käsittely: Sari Passaro.

