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TEKSTI KIRSI-MARJA NURMINEN KUVAT PETTERI KIVIMÄKI

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö auttaa lasta  
kehittymään tunne- ja vuorovaikutustaidoissaan. Koska  

toiminta on lapsesta kiinnostavaa, oikeiden asioiden  
äärelle päästään nopeasti ja myös tuloksia syntyy.
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 Juuso on 8-vuotias empaattinen, herkkä ja huumorintajuinen pieni poika. Samalla hän 
on kuitenkin joskus myös kärsimätön, tottelematon ja kiukutteleva poika. Kun Juuso oli 
5-vuotias, hän kävi yhdessä sijaisvanhempiensa Siskon ja Jannen kanssa Theraplay-te-
rapiassa.

– Kaipasimme tukea Juuson kasvatukseen. Theraplayssä palasimme hoivan juurille, 
vahvistimme kiintymyssuhdettamme ja rakensimme luottamusta ja turvallisuuden tun-
netta. Theraplay toimi oikein hyvin, kertoo Sisko.

Kun Theraplay päättyi, perheelle ehdotettiin koira-avusteista kasvatus- ja kuntoutustyötä.
– Tarjous tuli meille todella sopivaan aikaan. Juuso oli syksyllä menossa eskariin ja meitä 

huoletti, miten hän siellä pärjää. Lisäksi Juusolla oli pelkoja, jotka haittasivat pojan jokapäi-
väistä elämää. Pääsimme kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja, EASEL® ohjaaja Harriet Rab-
bin ja Lilla-koiran pilottikumppaneiksi. Tapaamiset aloitettiin kolme vuotta sitten kesällä, ja 
jo kesän aikana Juuson pelot lientyivät. Muistan hyvin ensimmäisen tapaamiskerran. Olimme 
vähän mietteliäitä, miten Juuso suhtautuu Lillaan, joka on iso koira. Mutta he tottuivat tosiin-
sa heti. Juuso puhalteli saippuakuplia ja Lilla otti niitä kiinni, nauraa Sisko.

Harrietin ja Lillan käyntejä odotettiin innokkaasti.
– Juuso varasi namuja taskuihinsa, jotta saisi antaa niitä Lillalle. Vaikka Juuso on mones-

sa asiassa lyhytjänteinen, hän jaksoi hyvin touhuta koiran kanssa kaksikin tuntia. Tämä kertoo 
kyllä siitä, että toiminta oli hänestä kiinnostavaa.

Tuloksia nopeasti
Juuson käytös muuttui tapaamisten ansiosta paremmaksi.

– Uskon, että toiminta auttoi Juusoa kanavoimaan tunteitaan ja toimimaan eri tavalla kuin 
ennen. Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot paranivat, ja eskarissa osattiin jatkaa näiden taitojen 
vahvistamista leikin ja ryhmätoiminnan avulla. Juuso alkoi luottaa ikätovereihinsa enemmän 
ja sai kivasti kavereita. Yksi tärkeimmistä tuloksista oli mielestäni se, että hän oppi paremmin 
kuuntelemaan ja noudattamaan aikuisen antamia ohjeita. Tässä Harriet on onnistunut todel-
la hyvin, Sisko ja Janne kehuvat.
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Yksi tärkeimmistä tuloksista oli mielestäni se, että hän 
oppi paremmin kuuntelemaan ja noudattamaan aikuisen 

antamia ohjeita.

Namien piilottaminen 
älypeliin vaatii  
Lillalta kärsivällisyyttä 
ja Juusolta keskitty-
nyttä, pitkäjänteistä 
toimintaa sekä aikui-
sen ohjaamisen  
vastaanottamista.

Jokaisen tapaamisen jälkeen Harriet ja Juuso kirjasi-
vat puhekupliin ajatuksia tapaamisesta.

– Yleensä Juuson puhekuplassa luki, että oli kivaa. 
Juuso sai myös muistoksi kuvia mukavista hetkistä Lil-
lan kanssa. Harriet jaksoi aina kannustaa ja kehua, miten 
hyvin Juuso oli Lillan kanssa onnistunut.

Tiiviitä tapaamisia jatkettiin reilut puoli vuotta. Vie-
lä ennen koulun alkua oli kolmen kerran tiiviimpi tapaa-
misjakso. Sen jälkeen Harriet ja Lilla ovat käyneet tapaa-
massa Juusoa muutaman kerran.

– On tärkeää, että toiminta on riittävän pitkäkestoista. 
Meidän puolestamme se olisi voinut jatkua vaikka pitem-
päänkin. Juuso on joskus lähettänyt Lillalle kortin ja Lil-
la on vastannut myös kortilla. Kerran se kertoi käyneensä 
koirauimalassa. On hienoa, että he käyvät meillä edelleen. 
Tämä on selvästi heille sydämen asia.

Kaikki hyötyvät
Perheessä on omakin koira, Luca, joka on eläinrakkaalle 
Juusolle tärkeä.

– Luca tottelee Juusoa hyvin ja Juuso on opettanut sille 
temppuja. Myös tämä on tulosta harjoittelusta Lillan kans-
sa. Juuson mielessä kodin turvallisin paikka on omassa 
sängyssä, Luca jalkopäässä. Välillä huomautankin Juusol-
le, että katso nyt, miten Luca luottaa sinuun. Juuson itse-
luottamus ja oman itsen arvostus ovat kasvaneet, Juuso it-
se on kasvanut ja paljon myönteistä on tapahtunut toimin-
nan päättymisen jälkeenkin. Voimme sanoa, että olemme 
koko perhe hyötyneet toiminnasta.

Perheessä pyritään toteuttamaan PLACE-asennetta: 
leikkisyyttä, hyväksyntää, uteliaisuutta ja empatiaa.

– On hienoa huomata, miten nuo kaikki osa-alueet to-
teutuvat myös lapsen ja koiran välisessä yhteistyössä. Lap-
si ja koira ovat molemmat tunnemittareita, jotka reagoi-
vat vaikkapa aikuisen vihaiseen äänensävyyn. Lasten ja 
koirien kasvatuksessa on oltava johdonmukainen, mikä 
on joskus haastavaa. Mutta kun jaksaa toistaa samaa, se 
palkitsee – etenkin niiden lasten kohdalla, joilla on rajat-
tomuutta ja käytösongelmia, tietää Sisko.

Motivaatio korkealla
Monilla sijoitetuilla lapsilla on takanaan huonoja kokemuk-
sia ihmissuhteista ja haasteita vuorovaikutuksessa ja sosi-
aalisissa suhteissa. Eläimen välityksellä on mahdollista luo-
da hyviä kokemuksia suhteen rakentamisesta toiseen elolli-
seen olentoon. Tämä erityinen tapa antaa mahdollisuuden 
tunnetaitojen opetteluun aidoissa vuorovaikutustilanteissa. 

– Lapset tykkäävät eläimistä, joten motivaatio eläina-
vusteiseen kuntouttavaan toimintaan on yleensä korkeal-
la. Eläimeen liittyvät mielikuvat ovat myönteisiä, ja lapset 
ja eläimet löytävät helposti yhteisen tekemisen innon lei-
kin kautta. Lapsi aistii myös sen, että eläimen motivaatio 
tilanteessa on aitoa, pohdiskelee Rabb.

Koska lapsen ja eläimen välisen vuorovaikutuksen kyn-
nys on matala, päästään tekemisen tilaan ja oikeiden asioi-
den äärelle nopeasti.

– Kun lapsi ja eläin kohtaavat myönteisesti, erittävät 
molempien aivot oksitosiinia, kiintymystä lisäävää hor-
monia. Oksitosiini lisää myös hyvän olon tunnetta. Tämä 
tukee ohjaajan työtä. Hyvä tekemisen tila ulottuu myös 
ohjaajan ja lapsen keskinäiseen suhteeseen. Silloin pääs-
tään tekemään sitä, mihin koira-avusteisella toiminnalla 
pyritään: harjoittelemaan ihmissuhdetaitoja, miten ol-
laan yhteydessä toisiin ja miten luottamusta rakennetaan. 
Myös ohjaajan ja koiran hyvän vuorovaikutuksen näkemi-
sestä on lapselle hyötyä.

Aitoja tilanteita
Joskus aikuisen ohjeiden vastaanottaminen voi olla lapses-
ta haastavaa, eikä kaikki sujukaan suunnitelmien mukaan.

– Ohjausta harjoittelemme esimerkiksi niin, että pii-
lotamme nameja koiran älypeliin. Silloin minä ohjaajana 
ohjaan tilannetta ja lapsi samalla harjoittelee ottamaan 
ohjeita vastaan. Sekin on hyvää harjoitusta, jos joku asia 
meneekin pieleen. Miten selvitään menettämättä tilan-
teessa malttia? Yksi koira-avusteisen kuntoutuksen hyö-
tyjä onkin se, että pääsemme kiinni aitoihin tilanteisiin, 
muistuttaa Rabb.

Lapsi voi myös koetella yhteistyösuhdetta.
– Kun kuherruskuukausi on ohi, lapsi voi tehdä jotain 

nurjasti ja testata, miten ohjaaja reagoi. Mutta kun tilan-
ne saadaan takaisin raiteilleen, siitä voidaan muodostaa 
lapselle hyvä kokemus. Tätä edesauttaa se, että toiminta 
on lapselle kuitenkin motivoivaa. Hän oppii, että toiseen 
voi luottaa, ja vähitellen palataan mukavaan tekemisen ti-
laan, kuvailee Rabb.

Lapsi ei myöskään aina ymmärrä, mitä koira voi tehdä 
ja mitä ei. Harjoitusten kautta lapsen ymmärrys kasvaa ja 
siirtyy myös toisiin ihmissuhteisiin.

– Eläintä kohtaan on helpompi osoittaa empatiaa ja sal-
livuutta, koska eläin on ihmiseen nähden heikommassa 
asemassa. Juuson kanssa harjoittelimme paljon yhdessä 
toimimista ja kaveritaitoja leikillisten tilanteiden kaut-
ta. Onnistumisten avulla lapsen käsitys itsestä vahvistuu. 

Hän on mukava ja hänen kanssaan on kiva puuhata. Kun 
eskari alkoi, Juuso sai kavereita. Harjoittelusta oli ollut 
hyötyä, iloitsee Rabb.

Menetelmä toimii
Eläinavusteisesta kasvatus- ja kuntoutustyöstä tai EA-
SEL®-ohjauksesta voisi olla hyötyä monellekin sijoite-
tulle lapselle. 

– Koira-avusteinen toiminta on ennen kaikkea koke-
muksellista oppimista. Se on tutkitusti voimakas tapa 
oppia. Toiminnassa pystymme sanottamaan asioita: mi-
tä tehdään, mitä tapahtuu, miksi koemme näin. Koiran 
kanssa puuhatessa syntyy voimakkaita, myönteisiä tun-
nekokemuksia, Rabb korostaa.

Toimiessaan ohjaajana Rabb on usein havahtunut me-
netelmän toimivuuteen.

– Toki menetelmä ja toiminta on vielä uutta ja kehitystä 
tapahtuu koko ajan. Itsekin on välillä pysähdyttävä pohti-
maan, mitä on tekemässä ja mihin pyrkimässä. Prosessit 
ovat pitkiä. Toiminnassa syntyy kiintymyssuhde, joka on 
lapsen takia tärkeä säilyttää.

Rabb muistaa hyvin hetken, jolloin hän ja Juuso puu-
hasivat yhdessä eikä koiraa enää tarvittu apuna yhteistyön 
rakentajana.

– Pidämme aina harjoitusten aikana tauon, sillä myös 
rauhoittumista on tärkeä opetella, eikä se aina kaikilta su-
ju helposti. Kerran lähdimme tauon aikana kävelemään 

pellolle ja kuin huomaamatta innostuimme jäätyneistä lä-
täköistä ja ryhdyimme keräämään jäälauttoja kottikärryi-
hin. Meillä oli tosi hauskaa. Havahduin yhtäkkiä siihen, et-
tä tämähän on koko prosessin kliimaksi: meillä on oikeaa, 
ihmisten välistä yhteistoimintaa ja molemmat nautimme 
siitä, nauraa Rabb.

Yhteys luontoon
Harriet Rabb innostui koira-avusteisesta kasvatus- ja kun-
toutustyöstä tavattuaan PRIDE-valmennuksessa henki-
lön, joka oli kouluttautunut kasvatus- ja kuntoutuskoiran 
ohjaajaksi ja EASEL® -ohjaajaksi.

– Ihastuin ja kiinnostuin aiheesta tosi paljon ja yri-
tin herätellä työyhteisöäkin innostumaan aiheesta. Mut-
ta vasta vuonna 2013, kun perheeseemme tuli newfound-
landinkoira Lilla, lähdin tälle polulle. Lilla oli ollut meillä 
vasta muutaman päivän, kun tajusin, että meillä on tässä 
ihan mieletön koira, muistelee Rabb.

Rabb aloitti koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön 
käytyään Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n ja Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun järjestämän koulutuksen.

– Alussa ajattelin, että koira-avusteinen kasvatus- ja 
kuntoutustyö on sosiaalityön yksi työväline. Minulla kesti 
jonkin aikaa, ennen kuin osasin mielessäni asemoida sen 
osaksi muita luontoavusteisia kuntoutusmuotoja. Olen 
pohtinut paljon sitä, miten olemme vuorovaikutuksessa 
toistemme kanssa ja yhteydessä meitä ympäröivään todel-

Työskentelyn lopuksi Lilla ja 
Juuso sanoittavat puhekupliin 
tapaamisen tuottamia  
kokemuksia ja tunteita.
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Jos pystyt toimimaan eläimen kanssa myönteisessä hengessä,  
heijastuu se koko perheen toimintakulttuuriin. 

lisuuteen. Ihmiset ja eläimet ovat monella tapaa samanlai-
sia. Tämä samanlaisuus on yksi eläinavusteisen toiminnan 
käyttövoimista, ja siihen havahtuminen voi saada meidät 
ymmärtämään paremmin omaa paikkaamme tässä maa-
ilmassa sekä yhteyttämme luontoon. Olemme monin ta-
voin riippuvaisia toisistamme ja myös hyvinvoinnillemme 
elintärkeästä luonnosta ympärillämme. Eläinavusteinen 
menetelmä voi johdattaa meidät myös näiden asioiden ää-
relle, miettii Rabb.

Koirat testataan 
Rabbin avustaja, nyt 4-vuotias Lilla, on suuri, mutta lem-
peä koira.

– Newfoundlandinkoiria suositellaan usein lapsiper-
heille juuri leppoisuutensa takia. Siitä on hyötyä myös 
kuntouttavassa toiminnassa. Koirilta odotetaan perustot-
televaisuutta ja ohjattavuutta. Samoin koiran ja ihmisen 
välisen vuorovaikutuksen toimiminen on tärkeää. Eläimiä 
ei pitäisi käyttää ammatillisessa kuntouttavassa työssä il-
man ohjaajan saamaa eläinavusteisen toiminnan perus-
koulutusta ja käytettävän eläimen soveltuvuustestaamis-
ta. Lilla on testattu soveltuvaksi kasvatus- ja kuntoutus-
koiraksi ja se on läpäissyt myös EASEL®-terapiaeläimen 
turvallisuuskokeen.

Koiran erityispiirteet on otettava huomioon toimin-
taa suunnitellessa.

– Koska Lilla painaa yli 60 kiloa, vältämme lasten kans-
sa sellaista toimintaa, missä koira juoksisi kovaa vauhtia 
ja olisi vaara, että Lilla törmäisi vauhdissa lapseen. Lillaa 
on ohjattu näin jo pentuiästä alkaen.

Lapsen oma historia voi vaikuttaa siihen, millaisen koi-
ran kanssa lapsi löytää yhteyden.

– Eräässäkin sijaisperheessä oli ollut pieni, musta koi-
ra. Lapsi suri kovasti koiran kuoltua. Vaikka Lilla on kaik-
kea muuta kuin pieni, se on myös musta. Siksi Lilla pystyi 
lievittämään lapsen surua, ja pystyimme myös käsittele-
mään asiaa yhdessä.

Hyvää palautetta
Eläinavusteinen kuntoutus-, kasvatus- ja terapiatyö on 
vielä käynnistysvaiheessa. Tarjontaa ei Suomessa ole ko-
vin paljon, ja ala hakee vielä paikkaansa.

– Teemme pioneerityötä, jotta eläinavusteinen kas-
vatus- ja kuntoutus tunnistettaisiin vaikuttavaksi ja asi-

akasystävälliseksi tavaksi ratkaista sosioemotionaalisia 
pulmia ja jotta se saisi tilaa sosiaalihuollon kentällä. Aina 
on pystyttävä perustelemaan ja todentamaan toiminnan 
vaikuttavuus. Onneksi kokemuksia tulee koko ajan lisää, 
ja palaute on pääasiassa ihastunutta ja myönteistä. Toi-
mintaa halutaan lisää, tietää Rabb.

Jos omalla paikkakunnalla ei ole koira-avusteista toi-
mintaa, mutta perheellä on lemmikkinä koira, voi joita-
kin kuntouttavan toiminnan elementtejä ottaa käyttöön 
omassa arjessaan.

– Millainen asema koiralla on perheessä, miten van-
hemmat sitä kohtelevat sekä millaisia vuorovaikutuksen 
ja ohjauksen keinoja he käyttävät, kertovat lapselle siitä, 
miten vanhemmat suhtautuvat muihinkin elollisiin olen-
toihin. Lapsi liittää eläimiin mielikuvan, että ne ovat hä-
nen kavereitaan. Kun vanhemmat kohtelevat koiraa hyvin, 
vahvistuu myös lapsen mielessä hyvän kehä.

Etenkin siinä vaiheessa, kun lapsi tulee perheeseen, 
ovat hänellä tuntosarvet pystyssä sen suhteen, miten per-
heen aikuiset muita kohtelevat.

– Suhteessaan muihin elollisiin sijaisvanhemmat pys-
tyvät näyttämään ja sanottamaan lapselle sitä, miten mei-
dän pitäisi kohdella toisiamme ja erityisesti niitä, jotka 
ovat elämässä vähän altavastaajia, muistuttaa Rabb.

Mallia toisen kohtaamisesta
Vanhakantaiset koirankoulutusmenetelmät rangaistuk-
sineen eivät sovellu koira-avusteiseen kuntoutustyöhön 
ja malliksi vuorovaikutukseen.

– Asioita ja pelisääntöjä pitää opetella myöntei-
sen kautta – se on linjassa perhehoidonkin tavoitteiden 
kanssa. Jos pystyt toimimaan eläimen kanssa myöntei-
sessä hengessä, heijastuu se koko perheen toimintakult-
tuuriin. Eläimen välityksellä on mahdollista luoda koke-
muksia empatiasta ja erilaisuudesta. Autetaan toista, kun 
on tarpeen ja luodaan luottamusta siihen, että myös mi-
nä saan apua tarvittaessa ja minua ymmärretään. Tätä me 
kaikki tarvitsemme. 

Sijaisvanhempien ja lapsen nimet on muutettu.

LISÄTIETOJA  www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi  

 www.easeltraining.fi

RESSU-TOIMINNASSA koulutetaan vapaaeh-

toisia ”koirakoita” eli tukihenkilöitä ja koiria 

7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on joko 

lastensuojelun avohuollon asiakkuus tai tarve 

ehkäisevään tukeen. Lapset tulevat toimintaan 

mukaan kunnan sosiaalitoimen kautta.

– Hanke käynnistyi vuonna 2013, ja sen 

jälkeen olemme kouluttaneet noin 35 vapaa-

ehtoista koirakkoa. Tukisuhteita on käynnis-

tynyt noin 30, joista osa on jatkunut alusta 

tähän päivään saakka. Hanketta rahoittaa 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA, kertoo hankkeen projektikoordinaat-

tori Tiina Muros EHJÄ ry:stä.

Ressu-projekti on osa Emma ja Elias -avus-

tusohjelmaa. Ressu-toiminta on käynnistynyt 

Kirkkonummella, Raisiossa, Liedossa, Loi-

maalla, Porissa ja Turussa. Uusiakin yhteis-

työkuntia – samoin kuin vapaaehtoisia – voi 

edelleen tulla mukaan. Espoossa koulutus on 

käynnistymässä syksyllä.

– Toiminnasta hyötyvät kaikki. Koirasta 

on hyötyä etenkin silloin, kun tukisuhdetta ol-

laan käynnistämässä. Kontakti tukihenkilöön 

syntyy koiran kautta. Koira rohkaisee lasta tai 

nuorta sosiaalisissa tilanteissa. Koiran kanssa 

liikkuessa tulee myös ulkoiltua ihan huomaa-

matta. Tukihenkilön rooli on kuitenkin tässä 

tärkeämpi: hän kannustaa ja kuuntelee lasta.

TOKI MUITAKIN eläimiä voisi käyttää tällai-

sessa toiminnassa. 

– Koira on joskus vähän liiankin kiltti. 

Mutta koiran hyviä puolia on se, että se tulee 

lähelle ja ottaa kontaktia lapseen. Kerran-

kin eräs lapsi käänsi selkänsä läsnä olleille 

aikuisille, mutta koirapa kiersi toiselle puo-

lelle katsomaan, mikä oli hätänä. Koiralta saa 

myös välittömän palautteen. Näin lapsi oppii, 

miten oma käytös vaikuttaa koiraan, huo-

mauttaa Muros.

KOKEMUKSET TOIMINNASTA ovat olleet 

myönteisiä.

– Lapset lähtevät mielellään mukaan ja 

haluaisivat tavata tukihenkilöään useammin-

kin. Myös perheet ovat kokeneet toiminnan 

hyväksi. Heidän mukaansa lapset saavat lisää 

rohkeutta ja oppivat kohtaamaan eläimiä. 

Eräs lapsi puhui tukihenkilösuhteen alussa 

lähes pelkästään peliasioista. Kun vuosi oli 

kulunut, oli elämään tullut muutakin sisältöä.

Muros kannustaa sijaisperheitä hyödyntä-

mään perheen lemmikkejä toimimisessa sijoi-

tettujen lasten kanssa.

– Koira helpottaa ennen kaikkea lapsen 

sopeutumista perheeseen. Mutta myöhem-

minkin se toimii vaikkapa motivaattorina ul-

koiluun, harrastuskaverina, jos koiralle ryhtyy 

opettamaan temppuja ja myös vastuun kan-

tamisen opettajana, kun lapsi huolehtii koiran 

hyvinvoinnista.

LUE LISÄÄ  www.ehja.fi > projektit >  
Ressu-toiminta
KATSO VIDEO  www.hyvakiertoon.fi > videot 

> ”Lapsella on tosi rauhallinen ja hyvä olo sen 
tapaamisen jälkeen.”

Ressu-toiminnan koirakot ennaltaehkäisevät ongelmia
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