Hevosen kanssa -julkaisu 10/10
Sarjan viimeisessä osassa hevoskouluttaja Mia Jurvala vastaa viiteen kysymykseen.
1. Miksi herkkuja antamalla hevosesta tulee sähläävä kerjuri, joka pahimmillaan puree?
Koska ihminen ei mieti mihin herkun antaa ja ajoitus ei ole hevosen ajattelumallin mukaan oikea.
https://www.youtube.com/watch?v=hITjHqNtXM4
https://www.youtube.com/watch?v=CQ7Wbx5SCto
https://www.youtube.com/watch?v=YNdDeC91yh8
2. Voiko hevosella olevia vanhoja huonoja tapoja kouluttaa pois?
Kyllä ja ei, monesti on helpompaa opettaa huonon käytöksen tilalle jokin aivan toinen tapa käyttäytyä, kuin
alkaa opettamaan vanhaa tapaa pois (estämään). Esimerkkinä jos hevonen on oppinut aina ryöstämään
taluttaessa ladon nurkalla, sen sijaan että estetään sitä karkaamasta, annetaankin sille siihen ladon nurkalle
jokin uusi tehtävä. Vaikkapa paikallaan seisominen, joka on siis opetettu jossain rauhallisessa tilanteessa
etukäteen.
3. Hevonen ei anna kiinni tarhasta, mikä neuvoksi?
Eläin tekee aina sitä mistä se hyötyy, vaikka ihminen ei aina tähän usko, niin se on. Kannattaa miettiä miksi
hevonen hyötyy siitä, ettei se anna kiinni. Ei joudu hommiin? Ok, miksi hommiin lähteminen on hevoselle
niin epämiellyttävää. Voidaanko työnteosta tehdä sille niin kivaa että se ravaa vastaan tarhasta… (p.s kyllä
voidaan)
4. Hevonen ei mene traileriin, miten pitää toimia?
Mikäli hevosen lastaamisessa on ongelmia, suosittelen vahvasti kääntymään ammattilaisen puoleen.
Lastaamisessa voi ongelman taustalla olla niin paljon erilaisia syitä, että jokin tekniikka saattaa entisestään
pahentaa tilannetta.
Videolta vinkkiä siihen miten helppoa se voikaan olla.
https://www.youtube.com/watch?v=sZ1gKSo-K9A
Sekä asiaa matkustamisesta
https://www.youtube.com/watch?v=WRvn59Mrby4
5. Mitä tehdä, kun hevonen hyppii pystyyn taluttaessa?
Ensimmäisissä kysymyksissä käsiteltiin peruuttaminen, paikalla seisominen ja talutusharjoitukset. Näistä
harjoituksista saa avun tähän. Kannattaa muistaa, että hevosen käytökseen on aina syy. Mikäli vain
estämme käytöstä, alkuperäinen syy ei selviä ja lähes poikkeuksetta asia aiheuttaa hetken päästä pulmia
jossain toisaalla.
Kiitokset teille lukijat ja hevosharrastajat. Kiitos Mia Jurvalalle vastauksista ja osaamisestasi, jota olet
antanut julkaistavaksi.
Tähän päättyy SRL Hämeen Hevosen kanssa -sarja, mutta tietoa ja julkaisuja on tietenkin muulla tavoin
tulossa.

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.

Julkaisun kuva on SRL Hämeen kuvakilpailusta.
Kuvan on ottanut Niina Kivirasi/Valokuvaus Viirukka. Kuvassa on Porttikielto.
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.
8/10 En halua ratsastaa tai ajaa, joten pystynkö järjestämään hevoselle riittävän liikunnan pelkästään
maastakäsin? Olenko ylipäätään oikeutettu omistamaan hevosen, jos en sillä “tee mitään”?
9/10 Hevonen ei anna kengittää. Miten tilannetta voi helpottaa?
Julkaisut löytyvät Hämeen Facebookista sekä SRL Hämeen nettisivulta
https://www.ratsastus.fi/alueet/hame
Tekstin käsittely: Sari Passaro.

