
“Oikein laadittu suunnitelma sekä oikea ajoitus ja tunne 
takaavat, että opittu pysyy hevosella ikuisesti.”

- Stefan Forsman -
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JOHDANTO 
Tervetuloa Forsmanship-säätiön koulutusohjelman 
pariin. Kuusipäiväisen kurssin aikana tulette 
saamaan kattavan koulutuksen eräältä luonnollisen 
hevostaidon kehittäjistä. Stefan Forsman on 
maailmanluokkaa alallansa ja vertaansa vailla 
täälläpäin maailmaa.

Hänen tietonsa ja kokemuksensa tulevat auttamaan sinua ja hevostasi 
tulevaisuutta ajatellen. Stefan Forsmanin kanssa harjoittelu tulee merkitsemään 
uuden luvun avaamista elämässäsi ja valmistamaan kasvuasi normaalista 
hevosihmisestä loistavaksi hevosten kanssa keskustelijaksi ja myös 
onnellisemmaksi ja menestyksekkäämmäksi ihmiseksi.

Ymmärrät, miksi luonnollisessa hevostaidossa on tärkeää tarkastella ENSIN 
SINUN käytöstäsi. Opit, miksi on tärkeää kehittää hyviä johtamistaitoja ja miksi 
sinun on oltava selkeä ja johdonmukainen kommunikoidessasi hevosesi kanssa – 
erityisesti, jos hevoselle on päässyt kehittymään vakavia käyttäytymisongelmia.



Päästä irti perinteisistä hevosen koulutus- ja hoitotavoista, 
jotka eivät palvele hevosta tai sinua.

”Ruotsissa monille hevosille 
kehittyy niin vakavia 
käytöshäiriöitä, että ihmiset 
eivät yksinkertaisesti mahda 
niille mitään. Monet hevoset 
päätyvät siksi kiertämään 
omistajalta toiselle, 
valmentajalta valmentajalle. 
Luin jostakin, että 85 % 
ruotsalaisista hevosista ei 
selviä. Syy, miksi ne eivät 
selviä, on perinteinen 
valmennus. Hevoset 
yksinkertaisesti menevät 
sekaisin. En väitä, että 85 % on 
tarkka luku, mutta tiedän, että 
suurimmalla osalla hevosista 
on vakavia ongelmia.”

”Hevosenomistajan on tärkeää 
ymmärtää, kuka hän on, mitä hän 
säteilee, kuinka hän käyttäytyy – 
koska sen mukaisen hevosen he 
saavat. Hyväkäytöksinen ja 
yhteistyökykyinen hevonen, joka 
seuraa sinua ilman riimua ja 
narua, jota voi ratsastaa ilman 
päitsiä ja ohjaksia, joka makaa 
maassa aloillaan, kunnes annat 
sille luvan nousta – tämä on 
hevonen, joka luottaa omistajaansa 
ja näkee hänet johtajana.”

” Kokeilin jonkin aikaa 
perinteistä, niin sanottua 
normaalia tapaa kouluttaa hevosia, 
kunnes ymmärsin, ettei se toimi 
kovin hyvin. Totta kai sain vanhan 
hullun ravurin tai ratsuhevosen 

hidastamaan vauhtiaan laittamalla 
’terävämmän’ kuolaimen sen 
suuhun. Hevoset eivät kuitenkaan 
olleet rentoutuneita tai kulkeneet 
hitaasti kauaa […] Ymmärrän 
nykyään, ettemme saaneet hevosta 
vaunuun siksi, että olisimme olleet 
hyviä hevosmiehiä. Tämä tapahtui 
meistä huolimatta.”

 - Stefan Forsman -

”Syy on aina omistajassa, ei 
hevosessa! Kaikki on kiinni 
harjoittelemisesta. Jokainen 

minuutti, jokainen sekunti, jonka 
vietät hevosesi kanssa, on sen 
kouluttamista, koska vaikutat 

siihen joko positiivisesti tai 
negatiivisesti. Siksi näkemykseni 

mukaan hevonen on väärin 
koulutettu, jos se ei seiso 

paikallaan, jos se tökkii, näykkii 
tai puree, jos sitä ei saada 

lastatuksi, jos se säntää 
pelästyessään, repii ohjista, ei 

reagoi kuolaimeen tai pukittelee. 
Jotkut sanovat tällaisten 

hevosten olevan vilkkaita ja 
onnellisia – uskon tilanteen 

olevan täysin päinvastainen. 
Kyseessä on hermostunut 

hevonen, joka on epävarma 
rajoistaan ja siitä, mitä sääntöjä 

sen tulisi noudattaa tai kehen sen 
tulisi luottaa.”

- Stefan Forsman



”Hevonen on 
laumaeläin, jonka 
ensisijainen 
puolustautumiskeino on 
pakeneminen. 
Luonnossa lauma 
tarkkailee johtajaansa 
tietääkseen, onko pako 
tarpeellinen vai ei […]”

”Kun ihminen vie 
hevosen pois laumasta, 
poistaa hän myös 
hevoselta sen luontaisen 
johtajan. Tämän 

seurauksena hevosesta 
tulee varovaisempi ja 
epävarmempi.

 Hevosen luonteesta ja 
vanhoista kokemuksista 
riippuen siitä tulee 
enemmän tai vähemmän 
hermostunut. 

Jos ihminen pystyy 
kommunikoimaan 
hevosen kanssa sen 
ainoalla ymmärtämällä 
tavalla – käyttäen 
ruumiinkieltä – hän ottaa 
johtajan roolin.  Silloin 

hevonen voi taas 
rentoutua eikä 
pakeneminen ole enää 
tarpeellista.”

”Joten kunhan ihminen 
(kehoaan käyttäen) 
pystyy kertomaan, että 
kaikki on kuten pitääkin, 
tulee hevonen pysymään 
rauhallisena ja 
rentoutuneena.”

- Stefan Forsman -

Opi uusi koulutusmenetelmä, joka tarjoaa kestävän ja 
palkitsevan suhteen hevoseesi. Menetelmän avulla voit saada 

turvallisemman, onnellisemman ja yhteistyökykyisemmän 
hevosen. Näet suurta kehitystä siinä, kuinka työskentelette ja 
leikitte yhdessä – olkoon se sitten metsässä, maantien laidalla, 

ruuhkaisen kaupungin kaduilla tai kilpailuareenalla.



*Ehdottoman 
välttämätöntä ja 
pakollista ennen 
siirtymistä kolmen päivän 
harjoitteluun.

Tämä on kaikkein tärkein osa 
koulutusta ja Forsmanship-
filosofian ja koulutusmenetelmän 
perusperiaate. On ehdotonta, ettet 
voi edetä pitemmälle Stefan 
Forsmanin kanssa ilman tätä 
tärkeää ja intensiivistä 
kokonaisuutta, joka pitää sisällään 
keskusteluja ja osallistuvia 
harjoitteita. Se aloittaa matkasi 
kohti luonnollisia hevostaitoja, ja 
tämä matka alkaa sinusta. Ihmisen 
käyttäytymisen ymmärtäminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Näin siksi, 
koska sinä vaikutat hevosesi 
käyttäytymiseen ja 
suoriutumiseen. Näiden kolmen 
päivän aikana tarkastelet itseäsi ja 
sitä, mitä sinussa olisi kehitettävää, 
jotta saisit parhaan tuloksen 
hevosestasi:

• Parannat perussuhdetta 
hevoseesi.

• Kehität hevosesi käytöstä 
paremmaksi ja 
turvallisemmaksi.

• Parannat suoriutumistasoa, 
jonka haluaisit saavuttaa 
kilpailuissa.

•  Luot iloisemman hevosen.

SISÄLTÖKOKONAISUUDET

1. Johtajuus ja 
oikea asenne

Tämä on kaikkein tärkein osa 
valmistavaa harjoittelua 
Forsmanshipissä – tärkeää sinulle 
ihmisenä ja tärkeää hevosellesi, 
jotta se tuntisi olonsa turvalliseksi 
ja itsevarmaksi sinun ollessasi 
johtajana. Käyttäytymisesi ja 
henkinen asenteesi ovat tärkeitä, 
koska: 

”Se, mitä ajattelet, on 
mitä säteilet, ja asiat 
tulevat aina tapahtumaan 
siten, kuinka ajattelet 
niiden tapahtuvan.”

Sinulla voi olla vaikka kuinka 
paljon tietoa hallussasi, mutta jos 
ajattelutapasi ei ole oikea, niin olet 
vain yksi monista hevosihmisistä.

Tämän ymmärtäminen ja 
vastuun ottaminen roolistasi 
vuorovaikutteisessa suhteessa 
hevoseesi on kaiken perusta ja 
seikka, jota ei voi sivuuttaa.

2. Usko itseesi, riko 
rajojasi, poistu 
mukavuusalueelt
asi, tule johtajaksi 
ja voittajaksi

Tämä on kriittisen tärkeää, 
jotta saavuttaisit haluamasi 
tulokset pitkäkestoisina ja 
pysyvinä. Kysy itseltäsi:

•Kuka sinä olet elämässäsi 
tällä hetkellä?

•Millainen on asenteesi ja 
käyttäytymisesi ja kuinka kehität 
niitä?

•Minkälaista energiaa 
säteilet?

•Mitä ruumiinkielesi ja 
äänesi sanovat?

•Mitä sinun tulee tehdä 
voittaaksesi heikkoutesi 
kommunikaatiossa?

Ilman tietoisuutta 
näiltä alueilta et voi 
edistää hevostaitojasi.
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3. Hevosten 
ymmärtäminen

Kun alat ymmärtää itseäsi 
paremmin, yhdistää Stefan 
mukaan tietoa hevosista kaikilta 
osa-alueilta:

•Kuinka hevonen aistii 
ja oppii. 

•Kuinka hevonen on 
kehittynyt.

•Kuinka hevonen 
ajattelee.!

•Syyt hevosen 
luonnollisten vaistojen ja 
käyttäytymisen takana ja 
miksi hevoset toimivat 
niin kuin toimivat.

4. Hevosen 
tarpeiden 
tunnistaminen ja 
oppiminen

Lisää tietoa, jolla rakennat 
inhimillisen tietämyksen hevosesi 
tarpeista:

• Ymmärrät, mitä hevonen 
tarvitsee

• Ymmärrät, mikä tyydyttää 
hevosesi ruumiillisesti ja 
henkisesti.

• Saat vinkkejä, kuinka pidät 
hyvää huolta hevosestasi.

5.Käytät hyväksi 
tietämystäsi 
hevosista ja opit, 
kuinka 
työskennellä 
luonnon kanssa

Oppilaat tulevat 
ymmärtämään herkän 
vuorovaikutuksen tärkeyden 
heidän ja hevosten välillä ja kuinka 
sitä tulee hoitaa:

• Kuinka työskentelet luonnon 
kanssa sen sijaan, että 
työskentelisit sitä vastaan. Tämä 
on ollut enemmän käytäntö kuin 
poikkeus perinteisessä 
eläintenkoulutuksessa.

• Kuinka hyödynnät tätä 
käytännön työskentelyssä 
hevosen kanssa.

• .Kuinka saat hevosesi 
kunnioituksen.

• Kuinka saat vain sinua 
sietäneen hevosen rakastamaan 
ja seuraamaan sinua, jopa ilman 
riimua ja narua, jopa tulen läpi.

• Näet, että oikein tehtynä 
Forsmanship-menetelmä toimii 
kaikille hevosille, roduille ja 
sukupuolille – olkoon kyseessä 
ori, ruuna tai tamma. 

• Ymmärrät, että työskentely 
luonnon kanssa toimii joka kerta.

“Jos teet, kuten olet aina 
tehnyt, tulet aina saamaan 
samoja tuloksia. Jos haluat 
saada aikaan jotain, jota et 

ole ikinä ennen tehnyt, 
tulee sinun tehdä jotain, 
jota et ole tehnyt ikinä.”

- Stefan Forsman - 

TEORIA -
ENSIMMÄISET

 3 PÄIVÄÄ

“Työskentele 
luonnon kanssa, 
älä sitä vastaan.”



Luot 
turvallisempia, 
luottavaisia, 
luotettavampia ja 
yhteistyökykyisempiä 
hevosia. 

Valvottu harjoittelu alkaa 
todenteolla näiden kolmen 
päivän aikana. Saat uutta 
tietoa Forsmanshipin 
tekniikoista käytännössä ja 
näet, kuinka niiden avulla 
saadaan loistavia tuloksia.

Oppilaat saavat seurata, 
kuinka Stefan Forsman 
demonstroi Forsmanship-
menetelmässä hevosen 
käsittelyä ja kouluttamista. 
Tulette näkemään ja 
oppimaan uusia tekniikoita, 
joiden avulla voitte luoda 
turvallisempia ja 

luotettavampia hevosia. 
Seuraavat peruselementit                
huomioon ottaen eläimen ja 
ihmisen välille voidaan 
luoda harmoninen ja 
luottavaisempi suhde:

*Johtajuus
*Johdonmukaisuus 

*Mukavuusalue

Havainnollistamisen 
lomassa oppilaat saavat 
omien tai muiden hevosten 
kanssa mahdollisuuden 
harjoittaa kolmen päivän 
ajan Forsmanship-
tekniikoita, joita opittiin 
kurssin ensimmäisen kolmen 
päivän aikana.

Tämä osio on tärkeä 
kokemuksen kannalta, ja voit 
myös tarkkailla muiden 
työskentelyä ja kehittymistä 
heidän soveltaessaan 
Forsmanshipin periaatteita. 

 

KÄYTÄNTÖ – TOISET 3 PÄIVÄÄ
Opi uusia tekniikoita

Koe ja näe 
sekä hevosten 
että ihmisten 
positiivinen 

kehittyminen 
Forsmanship-
ajattelutapaa 
ja -menetelmiä 

käyttäen.

Forsmanship-teoria käytännössä



SISÄLTÖ
- Käytät Forsmanship-menetelmän 

peruselementtejä ja -periaatteita 
– johtajuutta, johdonmukaisuutta 
ja mukavuusaluetta.

- Näet, kuinka menetelmän 
toteuttaminen muuntaa 
ongelmaisen hevosen 
(hermostunut, häilyväinen, 
itsepäinen, arvaamaton ja 
yleisesti ei-turvallinen) 
hevoseksi, joka pysyy 
rauhallisena ja rentoutuneena 
kaikissa tilanteissa, joihin se 
joutuu kanssasi.

- Näet, kuinka menetelmän 
toteuttaminen muuntaa 
ongelmaisen hevosen 
(hermostunut, häilyväinen, 
itsepäinen, arvaamaton ja 
yleisesti ei-turvallinen) 
hevoseksi, joka pysyy 
rauhallisena ja rentoutuneena 
kaikissa tilanteissa, joihin se 
joutuu kanssasi.

- Seuraat ja harjoittelet tekniikoita, 
joilla voit käsitellä hevosta 
tallissa.

- Tarkkailet ja harjoittelet 
tekniikoita, joilla harjoitat hevosta 
pyörötarhassa

- Näet ja harjoittelet tekniikoita, 
joilla voit hallita hevosten 
lastaamista.

TULOKSET
- Henkilökohtaisten 

johtajuusominaisuuksien 
kehittyminen ja tiedostaminen 
hevosten kanssa harjoitellessa ja 
kommunikoidessa.

- Lisääntynyt tietoisuus 
tarkoituksenhakuisesta 
työskentelystä ja 
henkilökohtaisen energian 
heijastamisesta.

- Suurempi ymmärrys 
johdonmukaisuuden tärkeydestä 
ja mukavuusalueen luomisesta 
hevosille niiden hoidossa ja 
kouluttamisessa.

-
- Laajempi tietoisuus ja ymmärrys 

siitä, kuinka tärkeitä nämä kaikki 
asiat ovat hevosen koulutuksessa 
ja kasvatuksessa, kun:

• sillä on ongelmia
• kehitetään 

tasapainoisempaa ja 
harmonisempaa suhdetta 
hevoseesi

• parannetaan 
suorituskykyäsi 

ratsastuksessa, olipa kyse 
kilpailuista tai 
harrastuksesta.

KÄYTÄNTÖ – 3 PÄIVÄÄ

Forsmanship-teoria käytännössä

Koe ja näe sekä hevosten että ihmisten positiivinen kehittyminen 
Forsmanship-ajattelutapaa ja -menetelmiä käyttäen.

HUOMIO! 
Ei katsojia tälle 
kurssille, ainoastaan 
osallistujia.
     **Huomioikaa: emme ota 
mukaan ulkopuolisia katsojia, 
jotka haluavat vain katsoa 
sivusta opetusta ja harjoittelua.

     Meidän tulee olla hyvin 
johdonmukaisia tässä. 
Forsmanship-harjoittelu ei ole 
koira- tai poniesitys, vaan se on 
intensiivistä ja vakavaa 
sitoutumista sinulle ja 
hevosellesi. 

     Siksi emme voi hyväksyä 
ulkopuolisia katsojia, jotka 
eivät ole tarpeeksi hyvin 
informoituja ja 
valmistautuneita menetelmän 
teoreettisesta osasta. Vain 
katselemalla osallistuja ei voi 
oppia tai tehdä oikeita 
johtopäätöksiä, sillä hänen 
tulee soveltaa 
harjoitusmenetelmän tietoutta 
kokonaisuudessaan.
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- Kuusi täyttä päivää opetusta, 
tietämyksen kartuttamista ja 
kokemuksia yhdeltä luonnollisen 
hevostaidon kehittäjistä – 
Stefan Forsmanilta.

- Kolme intensiivistä päivää 
teoriaa ja pohjatyötä, käsittäen 
Forsmanship-menetelmän 
filosofian, käytännöt ja 
tekniikat.

- Kolme päivää, joiden aikana 
käydään läpi tärkeimmät 
Forsmanship-menetelmän 
harjoittelu- ja hoitotekniikat. 
Stefan Forsmanin valvonnassa ja 
opetuksessa tehdään 
harjoitteita, joissa osallistuja 
käyttää itse ohjaajan opettamia 
tekniikoita.

Forsmanship-
säätiön 
kurssihinta 
sisältää:

http://www.horsemanforsman.com
http://www.horsemanforsman.com
mailto:info@horsemanforsman.com
mailto:info@horsemanforsman.com

