
- OSALLISUUS
- YHTEISÖLLISYYS

- TOIMINNALLISUUS
- ELÄMYKSELLISYYS 
- VUOROVAIKUTUS

+ 358 40 5300 603

KENELLE JA MITÄ VAIKUTUKSIA? 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kaiken-
ikäisille erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä
aikuisille. Ennaltaehkäisevän ja korjaavan sosiaalisen
kuntoutuksen menetelmän tavoitteena on ehkäistä
syrjäytymistä ja tukea eri ikäisten asiakkaiden
kehitystä, kasvua ja elämänhallintaa. 

Suunnitelmallisella hevostoiminnalla on havaittu
olevan  positiivinen vaikutus moniin, varsinkin
autisminkirjon aiheuttamiin haasteisiin  asiakkaiden
elämässä. Monipuolisen tekemisen ja eläin-
avusteisuuden on huomattu tukevan myös
kuntotumista, mielenterveyttä ja jaksamista. 

Pitkäjänteisen toiminnan myötä positiivisia
vaikutuksia on havaittu myös lasten kehityksessä,
keskittymisessä ja  käyttäytymisen haasteissa. Tätä
kautta päästään auttamaan perheitä ja löytämään
ratkaisuja joskus haastaviinkin tilanteisiin.

PUHELIN

OSOITE
Meskusvaarantie 79b
93800 Kuusamo

SOSIAALIPEDAGOGISEN
HEVOSTOIMINNAN 
TÄRKEITÄ ARVOJA:

SÄHKÖPOSTI
info@ruskalaukka.fi

HYVINVOINTI
EDELLÄ
Meille on tärkeää sekä
ihmisten, että eläinten
hyvinvointi. 
Eläinystävillemme on 
hyvät elinolot, laumaka-
vereita ja mahdollisuus
toteuttaa lajinmukaista
käyttäytymistä.

RUSKALAUKKA.FI

TYÖSKENTELYSSÄMME NÄKYVÄT :
- RATKAISUKESKEISYYS

-VOIMAVARAKESKEISYYS
- POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

- LÄSNÄOLO JA AITO KOHTAAMINEN
- ASIAKASLÄHTÖISYYS, YHDENVERTAISUUS

KYSY ROHKEASTI LISÄÄ

Sanna Kallunki
sanna@ruskalaukka.fi
+358 40 730 3574

MUUT PALVELUT
Ruska Laukka on tuotta-
nut hevospalveluita 
vuodesta 2006.  Muihin
palveluihin kuuluvat 
 ratsastustunnit,
maastoratsastus ja hevos-
ohjelmapalvelut ja ajelut. 

JÄSENYYDET:

ANIMA RY - ELÄINAVUSTEISEN
AMMATTITOIMINNAN YHDISTYS

SUOVA RY - SUOMEN 
VAELLUSTALLIEN LIITTO RY

RONIVAARA
Hyvänmielen hevostila

HYVINVOINTIA  SUOMENHEVOSISTA

VOIMAANNU ELÄINTEN 
JA HEVOSTOIMINNAN PARISSA

SOSIAALIPEDAGOGINEN 
HEVOSTOIMINTAYHDISTYS RY



KEITÄ ME OLEMME?
Ronivaara sijaitsee idyllisessä luontoympäristössä.
Tilan paristakymmenestä hevosesta puolet on
koulutettu toimimaan vaativissa vuorovaikutustilan-
teissa. Tilan väellä ja henkilökunnalla on monipuolisesti
osaamista hevosalan lisäksi myös kasvatus-, koulutus-,
sosiaali- ja kuntoutusalalta. Tilalla työskentelee myös 
3 kasvatus- ja kuntoutuskoiraa ohjaajineen.

RONIVAARA TARJOAA
Elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja
osallistavaa toimintaa kaikenikäisille. Hevostila
ja sen arki on muokattu kasvua tukevaksi,
voimaannuttavaksi ja kuntouttavaksi toiminta-
ympäristöksi. Tavoitteellinen ja ohjattu eläinten
kanssa työskentely tukee hyvinvointia,
toimintakykyä ja sosiaalista kasvua.

MONIPUOLINEN TYÖSKENTELYOTE
Ronivaaran toiminta on  suunnitelmallista yksilö- ja
pienryhmätyöskentelyä tai osana harrastustoimintaa.
Viikottaisia ryhmiä on mm. päiväkoti, ala-aste, ja
yläkouluikäisille sekä eri-ikäisille ja elämänvaiheessa
olevilla aikuisille.  Teemme myös  luonto- ja
eläinavusteista toimintaa, Green Care -toimintaa, 
 maatilatoimintaa sekä Nepsy-valmennusta. 

SYDÄN ON YHTEISÖ JA SEN JÄSENET
Toiminnan keskiössä on turvallinen ja toimiva
talliyhteisö, joka tarjoaa mielekästä tekemistä.
Tärkeässä roolissa ovat yhteisön jäsenet,
turvalliset hevoset ja aikuiset. Ammattitaitoinen
henkilökunta eläinten kanssa työskennellen
tukee asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita.

"ON MUKAVA OLLA,
KUN SAA OLLA

RYHMÄSSÄ,
JOSSA MINUSTA

PIDETÄÄN VAIKKA
OLEN ERILAINEN."

AIKUINEN NAISASIAKAS

- TUNNEILMAISUA
- ITSESÄÄTELYÄ
- ITSETUNTOA

- KESKITTYMISTÄ
- OPPIMISTA

- VUOROVAIKUTUSTA
- TOIMINNANOHJAUSTA
- SOSIAALISIA TAITOJA

- HYVINVOINTIA
- KUNTOUTUMISTA

- ELÄMÄNHALLINTAA
- MIELENTERVEYTTÄ
- RENTOUTUMISTA

- JAKSAMISTA
- OSALLISUUTTA

HEVOSTOIMINTA VAHVISTAA MM.

Kenelle toiminta soveltuu? 
- Elämänhallinnan haasteisiin
- Autisminkirjon tuomiin haasteisiin
- Mielenterveyden  haasteisiin
- Työelämään kuntoutujille
- Työssä jaksamiseen
- Perhe- ja sosiaalityön asiakkaille
- Lastensuojelun avohuollon asiakkaille
- Nepsy-perheille, kehitysvammaisille


