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Jaime Jackson 
luo uutta lukua
ihmisen ja hevosen

     tarinaan
K eski-Kaliforniassa, Lompocin hiljaisten kukkuloi-

den ympäröimässä kuivassa ja karussa laaksossa, 
neljä vahvarakenteista hevosta astelee alas mäkeä 

kapeahkoa polkua pitkin. Talviaamu on sumuinen ja kylmä, 
mutta AANHCP:n perustaja Jaime Jacksonin hevoset tulevat 
tervehtimään vierailijoita huokuen itsevarmuutta ja terveyttä. 

Tervehdysten jälkeen Jackson alkaa kokoamaan aitauksen 
vierelle tutkimuspöytää kokeillakseen ensi kertaa infrapuna-
laserin käyttöä hevosen kavioon. Tarkoituksena on saada ylös 
lähtökohtaiset lämpötilat terveen kavion osista. Saatu data, 
kunhan se on ymmärretty oikein ja varmistettu, voi tulevai-
suudessa toimia apuna NHC:n harjoittajille kaviokuumeen 
todentamisessa. 

Jaime kertoo, että kaviokuumeen ensioire on kohonnut läm-
pötila. Ideaalia olisi kyetä toteamaan tulehduksen alku ennen 
sen kehittymistä näkyviksi, kipua aiheuttaviksi oireiksi.

Hevosten seuratessa vierestä kiinnostuneena, Jill Willis, 
Jaime Jacksonin kumppani, antaa 23-vuotiaalle Apollolle täy-
dennysruoan. 
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-Iäkkäälle hevoselle ekstrakalorit sekä lisäravinteet ovat hyö-
dyksi, mutta vain murto-osa markkinoilla olevista täydennys-
ruoista ovat hevoselle sopivia, hän kertoo.

Liian sokeripitoinen ja vääränkaltainen ravinto aiheuttaa 
hevosen suoliston bakteerikannan epätasapainon, josta seuraa 
krooninen tulehdustila. Ruoansulatuselimistön jatkuva altis-
tuminen ravintoaineille, joiden käsittelyyn se ei ole kehittynyt, 
johtaa ennen pitkää kaviokuumeeseen, joka on yksi merkittä-
vimmistä ongelmista kesyhevosen maailmassa.

Kaviokuume on mahdollisesti pääsyy hevosenkengän keksi-
miselle. Keskiajalla ihmisten muuttaessa maaseudulta kaupun-
kiin, tulivat työkumppanit heidän mukanaan päätyen likaisiin 
karsinoihin, ja vääränkaltaiseen ruokintaan.

-Kavion kudokset, altistuneena jatkuvalle ulkoiselle ja si-
säiselle hyökkäykselle, alkoivat hajota, kertoo Jaime, samalla 
kirjatessaan talteen infrapunakokeen mittaustuloksia.

Sen sijaan, että ongelman alkuperä olisi huomioitu, ratkais-
tiin asia naulaamalla kavioon metallivanne, jotta kaikki pysyisi 
kasassa. 

-Siitä lähtien meillä on ollut ”kengittäjän periaate” – idea 
siitä, että kavio tarvitsee toimiakseen ihmisen puuttumista.

Ajatukset hevosista ahtaissa karsinoissa luovat terävän 
kontrastin ympäröiviin maisemiin. Alhaalla, aidan kaukaisim-
massa päässä, on juomapaikka. Suoraan edestä avautuu polku 
ylöspäin. Sitä ympäröi raskas pensaisto, jatkuen ylös jyrkkää 
mäkeä, kadoten nousun yli siniseen taivaaseen. Kavionjäljet 
ja pienet polut ympäröivät aitausta kuin nauhat. Maaperä on 
ruohotonta ja huomattavan kivistä.

Jaime on saanut päivän tutkimuksen päätökseen. Yllä on nyt 
mittaustulokset neljän terveen hevosen esimerkillisistä kavi-
oista. Seuraava vaihe on mitata kaviokuumeisten kavioiden 
lämpötilat.

Apollo, lauman alfa, on saanut ateriansa päätökseen ja on 
valmis palauttamaan laumaansa järjestyksen. Pienen kärhä-
män, hampaiden esittelyn ja kivenkovan kavion uhkailevat 
ilmapotkut ovat kaikki, mitä tarvitaan, jotta yhtenäisyys ja rau-
ha palaa riveihin. Jaime seuraa vierestä tyynenä.

-Hevoset elävät hierarkiassa. Jokainen tietää paikkansa mui-
den jäsenten suhteen, Jaime selittää, astuu sisään aitaukseen ja 
huikkaa meitä mukaansa. 

Lähdemme kiipeämään. 66-vuotias Jaime kävelee kevyesti 
ylöspäin ja alkaa avautua omasta historiastaan. Hän oli alunpe-
rin kengittäjä. Vuosia hänen maailmansa muodostui sairauk-
sista, kaviokuumeesta sekä ontumisesta – seikoista, jotka ovat 
riistäytyneet käsistä kesyhevosen maailmassa. Hän oli levoton, 
sillä selvästi tämä ei ollut ideaalitilanne suhteessa siihen, kuin-
ka asioiden kuuluisi olla.

Jaime oli kuullut tarinoita lännen villihevosista, myyttisistä 
mustangeista. Niinä aikoina mustangeja pidettiin epäterveinä 
ja heikkoina hevosina. Ristiriitaisista juoruista ja mielipiteistä 
huolimatta, hän päätti ajaa kauas pois sivilisaatiosta - hevos-
ten maahan, todistaakseen mustangin elämää aidossa ympä-
ristössä.

Mitä Jaime matkallaan hevoslajin synnyinseuduille todisti, 
muutti hänen elämänsä suunnan pysyvästi. 

-Erämaassa ei ole ihmisten mielipiteitä tai dogmaa. Siellä on 

Jaime mittaa kavion lämpötilaa infrapunamittarilla

Jaime Jackson

Hevoset kiertämässä rataa
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vain hevonen ja sen maa-
ilma. Villihevonen antaa 
meille toimintamallin, missä 
hevonen saa itse puhua puo-
lestaan. Meidän tulee vain 
tarkkailla ja oppia. Se on niin 
yksinkertaista, hän kertoo.

Seuraavat neljä vuotta 
Jaime vietti havainnoiden ja 
oppien kaiken, mitä kykeni. 
Hän aloitti yhteistyön Bure-
au of  Land Managementin 
kanssa. Yhteistyössä paikal-
lisviranoimaisten kanssa ryh-
dyttiin ottamaan kiinni vil-
lihevosia ja mittaamaan niiden kavioiden pituuksia ja kulmia. 
Tuhansien näytteiden jälkeen hän sai kasaan mittavan datan. 

Hän myös alkoi ymmärtää kavion luonnollisia kulumajäl-
kiä. Niissä oli paljon yhtäläisyyksiä: suhteellisen lyhyt, paksu 
seinämä, pyöristyneet, viistot reunat sekä kolmesta neljään 
painopistettä.

Soveltaessaan oppimiaan tietoja kesyhevosen maailmassa, 
hän oppi, että luonnollisia kulumajälkiä mukailemalla stimu-
loitui sykli, joka lujittaa kavion muotoa. Luonnollinen vuolu 
edistää luonnollista kasvua ja luo luonnollisia muotoja, jotka 
sallivat hevosen liikkumaan luontaisissa askellajeissaan.

Villihevosmallin merkitys tuli täten selväksi. Saapuessam-
me huipulle, lähestyimme pientä ruokintaverkkojen ryhmää. 
Täytimme ne heinällä, ja perässämme kulkeneet hevoset ke-
rääntyivät verkoille ottamaan suunnattomia suullisia tuoretta 
heinää.

Polun jatkuessa vastaan tulee 
seitsemän muuta ruokintapaik-
kaa; ne on aseteltu noin 50 met-
rin välein toisistaan. 

Aidatusta polusta muodostui 
kookas ympyrä suuren aitauksen 
ympärille. Yleensä hevoset on 
aidattu avoimille laitumille, miksi 
täällä ne kävelivät päinvastoin 
laitumen ulkopuolella? 

Jaime selitti, että AANHCP:n 
toiminta ei rajoitu vain kavioon. 
Se on holistinen lähestymistapa  
- kaviot ovat vain heijastus he-
vosen hyvinvoinnin tilasta. Jaime 

loi teorian NHC:n neljästä peruspilarista.
Olimme jo puhuneet luonnollisesta vuolusta sekä ruokava-

liosta. Kavioiden luoma polku, jolla nyt seisoimme, oli suora 
oivallus kolmanteen pilariin – luonnolliseen elinympäristöön. 
Jaime oli pitkään miettinyt, kuinka voisi sisällyttää tavan, jolla 
hevoset navigoivat villissä elinympäristössään, kesyhevosen 
elintilaan.

-Villihevosten parissa huomasin, kuinka ne vaelsivat aina 
organisoidusti ja ilmeisen harkitusti paikasta toiseen. Vesipai-
kat, piehtaroimiskuopat, mineraalikerrostumat ja ravintoalueet 
yhdistivät nämä tutut, jaloitellut polut toisiinsa, kuten käytävät 
talossa johtavat huoneesta toiseen.

Syntyi idea Paddock Paradisesta. Verkkoruokintapaikat si-
muloivat villihevosen ruokailua – hevonen syö vain vähäisiä 
määriä kerrallaan ja vaihtaa jatkuvasti paikkaa. Vesipaikat, jois-
sa hevoset voivat halutessaan kastautua, hiekkakuopat, jossa 
on hyvä piehtaroida, kannustavat hevosia kulkemaan radalla 
eteenpäin toteuttamaan seuraavaa vaistomaista käyttäytymis-
muotoaan sen sijaan, että seisoisivat laitumella ilman yllykettä 
liikkeeseen.

Jaime Jackson ja oppipoika Daniel Reader seuraamassa hevosia

Hevosten polku kohti 
Paddock Paradisen 
huippua

Jaime Jackson 
täyttämässä verkkoja
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mielipiteistä ja opetuksista, 
jotka estivät minua olemas-
ta avoin. 

Täällä Lompocin taka-
maiden kukkuloilla, tunne 
hevosen hengen läsnä-
olosta oli kiistaton. Kaikki 
mitä tällä maalla oli hevosia 
varten tehty, oli tehty tar-
koituksena kunnioittaa ja 
palvella hevosta. 

-Luotan siihen, että avaa-
malla itsemme tuntemat-
tomalle, emme vaaranna 
suhdettamme luontoon 
ja hevoseen. Päinvastoin. 
Juuri näin tekemällä ja ole-
malla nöyrä, tulee veljeys ja 

todellinen yhteistyö lajien välillä mahdolliseksi. Näin ylitämme 
sillan, joka muuten pitää meidät erillään toisistamme. Hevonen 
vaistoaa tämän yrityksen, ja vastaa takaisin. Tässä ei ole mitään 
uutta. Kysymys on sen oivaltamisesta, että yhteys oli olemassa 
koko ajan.

Jaime Jacksonin metodien takana on voimakas tahto kir-
joittaa uusi luku ihmisen ja hevosen tarinaan, joka tähän 
mennessä on koostunut dominoimisesta, kieltämisestä, sekä 
väärinymmärryksestä. Päämääränä on kehittyä ulos vanhasta 
paradigmasta ja kunnioittaa hevosta sellaisena kuin se on – ei 
sellaisena, kuin sen itsekkäistä syistä haluamme olevan.

-Eteenpäin kulkeminen 
on kirjoitettu hevosen 
DNA:han, tokaisee Jill 
Willis, vetäen heinäkärryä 
perässään.

Saavuttaessamme polun 
korkeimman kohdan, avau-
tuu edessämme avara näky-
mä kohti tammipuiden var-
jostamia kukkuloita. Kauka-
na alempana, neljän hevosen 
tiivis lauma noukkii verkoista 
heinää. Syvä tyyneyden tun-
ne vallitsee ympärillämme, 
kun laskeva aurinko katoaa 
kukkuloiden takana olevalle 
merelle, ja Jaime alkaa kertoa 
alueen historiasta.

-Geologisesti puhuttuna siitä ei ole kauan, kun tämä kukku-
la, jolla nyt seisomme, oli osa merenpohjaa. 

Oli helppo kuvitella, kuinka meitä ympäröivien kiemurais-
ten kaliforniantammien seuloma himmenevä valo suodattui 
samankaltaisena vuosituhansia sitten köynnösmäisten merile-
vien täyttämissä vesissä. Samankaltaisessa paikassa, noin sata 
kilometriä koilliseen, Jaime sai tärkeän oivalluksen.

-Pysähdyin ja aloin kuunnella pientä, kaukaista ääntä. Ensin 
luulin sen olevan peräisin omasta mielestäni, mutta myöhem-
min ymmärsin sen olevan itsensä luonnon ääni. Se oli luon-
nollisen hevosen henki, joka toi minut takaisin kurssille, pois 

Chance, Apollo, Chakra and Tess aloittamassa ruokailun

Jaime Jackson Paddock Paradisen edustalla


