
Ground Work -ryhmä γ 2022-2023

Tässä lisätietoja ryhmään liittyen. Ryhmä käynnistyy, kun koossa on kuusi osallistujaa, 
seitsemän mahtuu mukaan. Saa mielellään jakaa potentiaalisille osallistujille.

Päivien aikatauluihin voi vielä vaikuttaa, kerro mielellään toiveistasi vastaamalla  
sähköpostiini. Päätän sitten toiveiden mukaan mikä meille parhaiten sopii. Minulla on 
koko päivä teille varattuna. Aikaa meillä kuluu teoriaan, keskusteluun ja henkilökohtaisiin 
oppituokioihin noin 7 tuntia taukoineen. Eli olisimmeko 9 – 16 tai 10 – 17 tai jotain siltä 
väliltä? Päädyn itse mieluummin aikaisempaan aikaan. Omien henkilökohtaisten 
oppituokioiden kanssa saa myös esittää toiveita, osalla on maneesi, osalla valot, osalla ei.

Mitä tarvitset (minimi vaatimukset):
• hevosen, jonka kanssa harjoitella (oma tai lainattu), jonkinlainen talutin jossa 

viihdytte. Eli turvallisuus ja käytännöllisyys edellä. Tämä voi olla riimu ja pitkähkö 
naru, suitset ja liina, kapsoni, jne. Pääasia, että viihdytte ja voitte rentoutua välineen
kanssa.

• aikaa ja mahdollisuuksia harjoitella tapaamiskertojen välissä
– moni asia ottaa aikaa ja vaatii harjoittelua muuttuakseen rutiiniksi sekä meidän, 

että hevosten kehossa.
– varaa tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia harjoitella, jotta voit saavuttaa 

kurssin tavoitteet.
• tilan, jossa harjoitella

– tämä voi olla kenttä, maneesi, tarhan pohja, pihanurmikko, pelto, aluksi vaikka 
karsina tai tallin käytävä - vaatimuksena vain, että hevonen on siellä peloton ja 
pystyy keskittymään sinuun.

– jos jännittäminen on erityinen haaste, ota minuun etukäteen yhteyttä niin 
mietimme miten voisit vielä ennen aloitusta saada hevosen rennommaksi ja 
paremmin vastaanottavaiseksi tapaamisiamme varten.

• (video)kameran tai kännykkäkameran ja jonkilainen teline tälle, et tarvitse hienoa 
pyörivää kameraa ohjailevaa vekotinta etkä ihmiskuvaajaa sunnuntaisin paikalle. 
Videomateriaalia varten voi olla hyödyllistä saada joku kuvaamaan.

• nettiyhteys tapaamisia ja mahdollisia videoiden nettiinlatauksia varten
– live-etä-tunnille toki nettiyhteys myös hevosen luokse, mutta osallistua voi 

ilmankin. Tällöin otetaan videopätkiä valmiiksi, ladataan ne etukäteen nettiin ja 
lauantain tapaamisessa oppituntiaika käytetään videon analysointiin, siitä 
oppimiseen ja seuraavien askeleiden suunnitteluun. 

• jos otat live-etä-tunteja niin pitkän kantaman bluetooth-kuuloke tai toinen 
kännykkä ja siitä nappikuulokkeet korvaan, jotta voimme kuulla toisemme ja puhua
tunnin aikana. 
! Ota minuun yhteyttä testataksesi välineistöä ennen ensimmäistä 
tapaamiskertaa.

Tämän lisäksi näistä voi olla apua ja helpotusta:
• Ground Work – kirja (Branderup&Skogan, ISBN: 978-3-275-02217-5)

– tämä ei ole aivan pakollinen. Mutta vaikka kokisi, että englannin kieli ei ole 
vahvin osaamisala, tässä kirjassa on havainnollistavia kuvia, ja sen mukana tulee
linkkejä videomateriaaleihin, jotka auttavat ymmärtämään tehtäviä.

• Facebook tili, jonka kautta voi osallistu ryhmäkeskusteluihin. Facebook-ryhmässä
esittäydymme, kyselemme ja ratkomme haasteita. Olen paikalla pari kertaa 



viikossa.
• kapsoni, tämä on hyvä työkalu akateemiseen maastakäsin tekemiseen, puhumme 

tästä kurssilla.
• hyvä liina, ei liian pitkä, sopivan painava.
• raippa, omaan käteen sopiva, tästä puhumme myös kurssilla.

Käytännön toteutus tulee olemaan Zoomilla.
Sekä teoria, että oppituokiot toteutetaan samalla alustalla ja samassa ”kokouksessa”, johon
jokainen voi liittyä useammalla laitteella (tietokone, kännykkä, kakkoskännykkä 
ääntävarten). 
Liittyminen tapahtuu sähköpostiin saapuvan linkin kautta. 
Kokeilettehan sovelluksen toimivuutta ajoissa omilla laitteillanne ja sovitte kanssani 
lyhyen puhelun, jotta voimme varmistua siitä, ettei ensimmäisenä sunnuntaina mene aikaa
turhiin teknisiin haasteisiin (näitä kuitenkin aina tulee, eli ei hätää, minimoidaan vaan 
niiden määrä).

Tapaamiskerrat aina sunnuntaisin. Ensin teoriaa ja sitten jokaisen oma oppituokio.

21.11. 

Ennakkotehtävä: 
1) esittäydy kuvalla ja tekstillä FB-ryhmässä, kerro haluamiasi asioita lyhyesti tai 

pitkästi, sana on vapaa. Mielenkiintoisia asioita ovat hevosen rotu, ikä, sukupuoli, 
miten hevonen asuu, teidän yhteisen matkanne pituus ja tarina, hevosen taustat, 
oma hevosalan osaamisesi, yhteiset vahvuutenne ja haasteenne (jos haluaa kertoa 
haasteista, on ensin kerrottava vahvuuksista), tarinoida saa ihan kuinka pitkästi 
vaan ja kuviakin voi olla useampia samassa julkaisussa.

2) ota video päivittäisestä teille tavallisesta hoitotilanteesta. Lisätietoa FB-ryhmässä. 

Teoria: käsittelemme kirjan sivujen 1-64 aiheita kuten hevosenhoito, oppiminen ja 
varusteet, tutustumme paremmin toisiimme sekä hevosiin.

Omat oppituokiot: tutustumme hevosikon tämän hetkiseen taitotasoon ja yhteistyöhön, 
käymme läpi solmukohtia ja jokainen saa oman matkansa aloittamiseen tarvitsemiaan 
vinkkejä ja neuvoja.

11.12.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. käsittelemme kirjan sivujen 65 - 90 aiheita aloitus ja 
talutusharjoitukset.

Omat oppituokiot: jokainen saa oppituokionsa aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa 
sopivia harjoituksia. Osa teistä on ollut oppilaanani jo pidempään ja jos talutusharjoitukset
onnistuvat ongelmitta, niistä saa laittaa videon etukäteen kaikille katsottavaksi, jolloin 
voimme keskittyä tällä tunnilla seuraaviin askeleisiin. Aiheita tulevat olemaan 
pysähtyminen, liikkeelle lähtö, kääntyminen oikealle ja vasemmalle, ihminen taluttaa sisä- 
ja ulkopuolelta, kaarevat ja suorat urat, yhteinen tempo (perusvauhti sekä sen lisääminen 
ja vähentäminen)



15.1.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. Käsittelemme kirjan sivujen 91-100 aiheita sekundääriset avut.

Omat oppituokiot: kotitehtävien läpikäynti, jonka jälkeen jokainen saa oppituokionsa 
aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa sopivia harjoituksia teoriaan liittyvistä aiheista.

19.2.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. Käsittelemme kirjan sivujen 103 - 130 aiheita asetus ja taivutus, 
pidäte ja puolipidäte, ympyrä sekä akateemisen maastakäsin tekemisen seuraavat askeleet.

Omat oppituokiot: kotitehtävien läpikäynti, jonka jälkeen jokainen saa oppituokionsa 
aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa sopivia harjoituksia teoriaan liittyvistä aiheista.

19.3.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. käsittelemme kirjan sivujen 131- 168 aihetta sivuttaisliikkeet.

Omat oppituokiot: kotitehtävien läpikäynti, jonka jälkeen jokainen saa oppituokionsa 
aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa sopivia harjoituksia teoriaan liittyvistä aiheista.

23.4.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. käsittelemme kirjan sivujen 168 - 179 aihetta muoto ja 
kokoaminen

Omat oppituokiot: kotitehtävien läpikäynti, jonka jälkeen jokainen saa oppituokionsa 
aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa sopivia harjoituksia jatkaen edelliskerralta. 
Lisäämme sopivasti tämän kertaisen teorian asioita mausteeksi.

21.5.

Teoria: käymme läpi edelliseltä kerralta nousseita kysymyksiä, joita emme ole saaneet 
ratkaistua FB-ryhmässä. käsittelemme kirjan sivujen 180 - 195 aihetta akateeminen 
liinatyöskentely (juoksuttaminen)

Omat oppituokiot: kotitehtävien läpikäynti, jonka jälkeen jokainen saa oppituokionsa 
aikana omaan tekemiseensä ja tasoonsa sopivia harjoituksia. 

Vapaaehtoinen ennakkotehtävä: Liinatyöskentelyyn siirtymisessä on erittäin monta 
välivaihetta, joiden sujuessa hevosikko voi kuvata tekemistään etukäteen ja laittaa 
videopätkiä FB-ryhmäämme silmänruuaksi. Tällöin voimme tämän hevosikon kanssa 
keskittyä hiomaan taitoja seuraavalle tasolle.

Tapaamiskertojen sisältö muokkautuu ryhmän mukaan. Meillä on punainen lanka, 
jonka osaamisesta on hyötyä, mutta jonka soveltaminen on vielä hyödyllisempää. Eli 
sisältöihin pääsee vaikuttamaan ja omalla oppitunnillaan saa aina tehdä itselleen sopivia 



asiota. Keskustele näistä kuitenkin aina etukäteen, koska punaisen langan mukana 
kuljettaminen on hyödyllistä.
Omia oppituokioita varten on kaksi vaihtoehtoa: videotunti tai live-etä-tunti.

Videomateriaalia varten tarvitaan kännykkä. Videopätkien ei tarvitse olla kovin pitkiä. 
Lyhyistä, vaikka useammasta lyhyestä, saa hyvin materiaalia varsinaiseen keskusteluun ja 
oppimiseen. Videoiden kautta otettu tunti toimii hyvin niin, että katsomme kuvaa yhdessä 
ja puhumme siinä näkyvistä asioista ja mietimme jatkoa. Tässä pääsee rauhassa 
analysoimaan tekemistään ja kirjoittamaan muistiinpanoja.

Suoraa eli live-etä-oppituntia varten tarvitaan nettiyhteys, kännykkä/tabletti, jonkinlainen 
teline (et tarvitse kuvaajaa, toki sellainenkin saa olla paikalla) sekä korvanappi, jotta 
kuulemme toisemme. Korvanapin on syytä olla sellainen, jonka kantama on pitkä. Osa 
Bluetooth kuulokkeista kantaa valitettavan lyhyen matkaa. Tämä selviää kokeilemalla, olen
käytettävissä testaamiseen – tähän emme tarvitse hevosta mukaan ja vie hyvin vähän 
aikaa. Toinen vaihtoehto on kaksi puhelinta, toinen kuvaa ja toinen on taskussa ääntä 
varten. Tästä toisesta sitten langalliset kuulokkeet korvaan. Tätäkin voimme mielellään 
testata etukäteen. Näitä kahta oppituntiversiota voimme vaihdella kertojen välillä.

Kannattaa ottaa joka tapauksessa video kuvaa varastoon, koska:
a) on hyvä ja kannattavaa katsoa omaa työskentelyään videolta.
b) voi olla huono keli kun on tarkoitus tavata ja maneesittomat saattavat olla pulassa.
c) voi olla huono nettiyhteys, koska sää vaikuttaa joillain paikoilla paljon yhteyteen.
Suosittelen siis kuvaamaan omaa työskentelyään monestakin syystä ja säännöllisesti.

Välikonsultaatiot: jokaista kertaa ennen osallistujille on varattu 20 minuuttia omaa 
henkilökohtaista keskusteluaikaa. Tämä voidaan toteuttaa puhelinyhteyksin tai Teamsillä. 
Varaa ajoissa oma aikasi. www.vello.fi/artelo

Maksaminen:
Tämän viestin luettuasi, toivon, että vahvistat minulle vielä haluavasi mukaan 
mahdollisimman pian. Vahvistuksesi jälkeen ilmoittautumien on sitova. Kun ryhmä täyttyy
ja käynnistyy, paikkaansa ei voi enää perua. Osallistua voi aina lainahevosella tai jopa 
ilman hevosta, koska harjoituksia voi tehdä ihmisparin kanssa tai kehittäen omaa 
osuuttaan tehtävien suorittamisessa. Laitan sähköpostilla laskun. 
Koko kurssin eli seitsemän kerran ja välikonsultaatioiden hinta 770 euroa sis alv 24%. 
Jos tarvitset laskun osissa, neuvottele asiasta kanssani.

Tarvitsetko lisätukea kurssin aikana? Kurssin osallistujille kurssin aikana 10% alennettu 
hinta etätunneista.

Jatkopäivät (eri maksu ja toteutuminen riippuu osallistujien määrästä)
Sopivat kaikille, suositellaan erityisesti heille, jotka tähtäävät maastakäsintestiin. 
Käsittelemme kirjan viimeiset sivut ja pohdimme miten luomme jäsennellyn oppituokion 
ja käytämme hyväksemme koreografioita (kouluohjelmia). Valmistaudumme suorittamaan
maastakäsin testin koreografian, joka on erittäin hyvä treeniohjelma kaikille. 

Mitähän unohdin, kysele rohkeasti lisää!
Tyhmiä kysymyksiä ei mielestäni ole, olen täällä parasta oppimiskokemusta varten.

Sara 
045 257 9577


