
 

 
 
Hevosen kanssa -julkaisu 3/10 
 
Miksi maastakäsittely? Mitä hyötyä siitä on arjessa tai ratsastuksessa, hevoskouluttaja Mia Jurvala? (Mian 
ja sarjan esittely tekstin lopussa) 
 
Koska ilman ei voida olla hevosen kanssa. Maastakäsittely on kaikki se mitä ei tehdä selästä tai kärryiltä. 
Maastakäsittelystä on tullut vähän mystinen käsite, että se on jotain outoa, maagista tai hörhöilyä.  
Koen maastakäsittelyn erittäin tärkeäksi osaksi hevosen hoitoa. On ihmisen vastuulla, että hevonen ei 
joudu tuntemaan arjessa tarpeetonta pelkoa tai kipua. Vastuu tarkoittaa käytännössä pitkälti sitä, että 
ihminen saa tarvittaessa ilman pakottamista hevosen jalat pysymään paikallaan tai vaihtoehtoisesti 
menemään siihen suuntaan mihin pyydetään. Tarhaan on kiva aamulla mennä niin, ettei kumpaakaan 
jännitä. Paikalla pitää pysyä, jos joudutaan pesemään ja putsaamaan haavoja. Traileriin pitää jalkojen 
liikkua, jos haava aiheuttaa klinikkareissun.  
 
Hevosen taluttaminen mielletään yksinkertaiseksi asiaksi. Kun kursseilla tai koulutustilanteissa teetän 
tiettyjä harjoituksia maastakäsin, avautuu usein ihmisille uusi näkökanta siitä miten paljon / vähän ihminen 
taluttaessa lopulta hevosen jalkoja hallitsee. Aina se ei ole niin helppoa kuin luulisi ja siitä seuraa sitten niitä 
pulmia kun hevonen ei anna kengittää, kiivetä selkään, mene traileriin…  
 

 
 
Kuva on SRL Hämeen kuvakilpailusta. Sen on ottanut Essi Ahonen.  
Kuvan kilpailuun lähetti Mia Edgren ja kuvassa Kirppu ja Ulla-poni.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Maastakäsittely on vuosien aikana jalostunut erilaisiin lajeihin ja mikäs sen hienompaa. Maastakäsin 
tehdään paljon asioita, jotka parantaa hevosen hyvinvointia ja liikkuvuutta. Kuitenkin pidän tärkeänä, että 
ennen hienouksia on perusasiat oltava kunnossa.  Voit rakentaa vaikka kuinka mahtavan linnan, mutta jos 
sen yksi kulma on juoksuhiekan päällä, se alkaa hiljalleen painua vinoon. Perusasiana pidän mm. 
ymmärrystä siitä miksi hevonen käyttäytyy kuinka käyttäytyy, ja miten ihmisen kannattaa toimia, että 
syntyy tulosta tuottava vuoropuhelu kahden eri lajin kesken.  
 
Maastakäsittelyn hienous on se, että se menee hiukan kuin varkain ihmisen mukana ratsastukseen. Jos 
luottamusta, kuuliaisuutta tai rentoutta ei saada aikaiseksi maastakäsin, on hyvin epätodennäköistä, että 
sitä saavutetaan myöskään selästä.  
 
Meillä on vuosikaudet panostettu ratsastamiseen tuntien ja valmennusten muodossa, joten ihmisillä on 
enemmän keinoja ja varmuutta ratsain. Siitä saattaa syntyä kuva, että selästä hevonen on helpompi saada 
rauhoittumaan. Jos näin on, ei siinä ole mitään pahaa. Joskus kuitenkin hevosen rauhoittuminen selästä 
perustuu siihen, että sitä ratsastetaan sen verran pitkään, että hevonen väsyy eikä jaksa kikkailla niin 
paljoa. Alun pomput ja loikat ei haittaa, jos on keinot pysyä kyydissä.  
 
Itse koen, että luottamus, kunnioitus ja rentous pitäisi saada aikaan myös silloin, kun hevosella on 
pöhelövirtaa. Liike on lääke, mutta jos se on ainoa lääke, ollaan monessa kohdassa isossa pulassa. 
Työkalujen puute vaikuttaa moneen: Jännittynyt hevonen tekee turhia pudotuksia esteradalla tai hienon 
kouluhevosen upea lisäys jää tuomareilta näkemättä, koska katsomossa oli sateenvarjo.  
Maastakäsittelytaidot yksinkertaisesti helpottavat hevosharrastusta.  
 
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. Hänen 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? 
Julkaisut löytyvät Hämeen Facebookista sekä SRL Hämeen nettisivulta 
https://www.ratsastus.fi/alueet/hame 
 
Tekstin käsittely: Sari Passaro. 
 


