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Johdanto
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Sain idean Kana ja tunnetaidot-opinnäytetyöstä aika lyhyenkin pohdinnan
jälkeen. Halusin tehdä opinnäytetyön, joka tukisi minun omaa opiskeluani ja
tietotaitoani enkä halunnut niinkään ”keksiä pyörää uudelleen” eli tehdä
samasta asiasta uutta, mahdollisesti kymmenettä opinnäytetyötä. Halusin
yhdistää eläimet lapsiin ja tehdä eläinavusteisesti jotain. Tunnetaitojen
merkitys korostui oman päiväkodintädin työurani sekä perhetyön, että omien
lasten kasvatuksen kautta. Kuinka tärkeää on sanottaa ja puhua tunteista ja
ymmärtää että kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä niiden näyttäminen paranna
tai huononna sinua millään tavalla. Kaikki tunteet kuuluvat elämään ja saavat
tulla näkyviksi niin eläimillä kuin ihmisillä. Halusin myös tuoda esille eläinten
kunnioitusta ja arvostusta. Vaikka eläin olisi kuinka pieni tai kuinka suuri, on
se siltikin itsessään arvokas ja tärkeä, eläin tuntee samalla tavalla kuin
mekin, aistii, näkee ja kuulee jopa paremmin kuin ihminen.
Jotta en tosissaan keksisi pyörää uudelleen, pallottelin hetken aikaa eri
eläinlajien kanssa. Koiria käytetään yleisesti ja laajasti, hevosen/aasin
vieminen kouluun/päiväkotiin on hankalaa, puput jännittävät todella paljon
vieraita paikkoja mutta kanat! Kanat ovat, yksilöstä riippuen, sosiaalisia,
uteliaita ja erittäin helposti koulutettavia eläimiä ja pienen kokonsa puolesta
tuo lapsille lisää tietoutta eläimen arvostuksesta ja tärkeydestä.
Otin yhteyttä paikkakuntamme maalaiskoulun Juokslahden koulun opettaja
Heidi Mäkelään ja kysyin mitä hän olisi mieltä jos tulisin luokkaan kanojen
kanssa ja tekisin pienen tutkimuksen siitä kuinka oppilaiden opiskelun
motivaatio ja keskittyminen muuttuisi kanojen läsnä ollessa. Tämä koulu oli
aikaisemmin syksyllä käynyt meillä Nurmolandiassa syysretkellä ja siksi
koulu tuli ensimmäisenä hyvänä vaihtoehtona mieleeni. Heidi kuitenkin lähti
jatkojalostamaan ideaani ja kehotti viemään ajatukseni koulun yhteydessä
toimivan päiväkodin puolelle. Tietysti entisenä päiväkodintätinä innostuin
entisestään ajatuksesta ja vielä ohjaajamme Tanja Paasosen kanssa
jutellessa opinnäytetyön aihe jalostui loppuun eli syntyi Kana ja tunnetaidotpiiri jossa kanat sanottavat lapsille eri perustunteita omien kokemusten ja
tilanteiden kautta.
Villitarhan Katriina Mähösen vinkkinä oli ottaa toinen kana mukaan piireille.
Kana parvilintuna saa turvaa ja tukea toiselta kanalta ja tämän ajatuksen
ympärille kehitin ajatuksia ja mielleyhtymiä tunteista ja anteeksi
antamisesta/saamisesta kanojen sanoittamana lapsille.

Kana eläimenä.
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Kana (Gallus gallus domesticus) on kanalintujen lahkoon kuuluva kesytetty
lintu. Kana polveutuu aasialaisesta punaviidakkokanasta (Gallus gallus).
Kana on yksi yleisimmistä kotieläimistä lähes kaikkialla maailmassa.
Suomessa on suurkanaloita, joissa kasvatetaan mm. broilereita tai kerätään
munia myyntiin mutta myös pienkanaloita, kotikanaloita ja kesäkanaloita,
joissa parvet ovat pieniä, muutamasta kanasta muutamaan kymmeneen
lintuun. Kanasta saadaan kananmunia sekä myös lihaa, erityisesti
kotikanaloissa kukot ovat eettistä ja hyvin kasvatettua ihmisen ravintoa.
Kotikanaloissa kanat elävät pienissä parvissa, yleensä parveen kuuluu 5-25
kanaa ja pääkukko sekä mahdollisesti nuorempia, alempiarvoisempia
kukkoja. Parvesta, laumasta puhutaan silloin kun eläimiä on vähintään
kolme. Kaksi eläintä muodostaa vasta parin ja varsinkin parvi- ja
laumaeläimillä useampi jäsen on suotavaa ja joillain eläinlajeilla jopa
eläinlaissa määritelty.
Kanat ovat sekasyöjiä. Kanan tärkein ravinto on kananrehu, jossa yhdistyy
kanan tarvitsema runsas proteiinin ja hiilihydraattinen sekä hyvärasvainen
ravinto, sekä kaura ja lähestulkoon kaikki muu ruoka. Kanat syövät kaikkia
hedelmiä, kasviksia ja vihanneksia (paitsi avokado, joka sisältää kanoille
myrkyllistä pektiiniä sekä runsas sitrushedelmien määrä) sekä myös liha- ja
muita viljatuotteita (jauheliha, vaalea, tuore leipä jne). Kanat juovat puhdasta
vettä n. 2-3dl/päivä. Veteen on helppo sujauttaa vitamiinia mm. sulkasadon ja
talvijakson aikana.
Kukot ovat urospuolisia kanoja ja tiput kanojen jälkeläisiä. Kanaparvi ei
tarvitse kukkoa muniakseen. Kukon tehtävänä on hedelmöittää munat sekä
pitää sopua ja järjestystä parvessa sekä vahtia rouvien turvallisuutta mm.
yläilmoista hyökkääjiltä. Kanaparvi pärjää ilman kukkoa mutta yleisen hyödyn
hyväksi kukko on tarpeellinen.
Kana hautoo munia 24-28 vuorokautta herkeämättä. Kana-äiti aloittaa
hautomisen ”lässähtämällä” munien päälle. Sopiva munamäärä kanaäidin
koosta riippuen on 4-10 munaa. Isompi munamäärä jää väistämättä reunoilta
kylmiksi eikä kanaäidin ruumiinlämpö yltä niitä lämmittämään tasaisesti,
vaikka kana huolehtisikin munien pyörittelystä ja kierrättämisestä lämpimästä
viileämpään aika ajoin.
Kana-äiti aloitettuaan hautomisen makaa munien päällä 24/7. Kana-äiti käy
muutaman kerran vuorokaudessa pikaisesti juomassa, syömässä,
ulostamassa ja venyttelemässä, mutta muutoin se makaa munien päällä.
Kana kuulee, näkee ja tuntee yhtä hyvin kuin muutkin eläimet. ”Kanan
näkökenttä on noin 300 astetta, eli vain sen niskan taakse jää sellainen alue,
jota se ei näe.” (Telkänranta H, Kanojen maailma, Sanasilta oy, 2004, s.15).
Tarkimmin kanan näkee silmänsä keskikohdalla, jonka voit huomata silloin
kun kana kääntelee päätään tarkastellessaan jotain tiettyä kohdetta yhdellä
silmällään. Kana näkee meillekin tuttujen värien lisäksi ultravioletin, jota taas
ihmissilmä ei pysty erottamaan. Kanan kuuloaisti on suunnilleen sama kuin
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ihmisellä, matalammat äänet kana kuulee paremmin kuin ihmiset. Kivun,
kylmän ja kuuman kana aistii samalla tavoin kuin muutkin nisäkkäät.
Kana käyttää viestinnässään paria kymmentä eri ääntä lyhyestä ja terävästä
”kot”- äänteestä pitkään ja vaimeaan ”pirrrr”-ääneen. ”Kukon kiekuminen on
tiedotus, että tämä alue on sen omistuksessa ja vieraat kukot pysykööt
poissa. Saman parven kukkojen voi kuulla kiekuvan yhteistä viestiä
ulkomaailmalle myös moniäänisenä kuorona. Eniten kukot kiekuvat aamuisin.
Etenkin kevään ja kesän valoisuus vaikuttaa hormonitoimintaan niin, että ne
voivat innostua kiekumaan myös muina aikoina päivässä.” (Telkänranta,
Kanojen maailma,2004, s.29)
Kanojen ulkoinen käytös ja asennot kertovat paljon kanan tunnetilasta- ja
tarpeista. Kylpeminen ja orrelle nouseminen kuuluvat kanojen päivittäisiin
tarpeisiin ja nämä tulisi mahdollistaa kaikille kanoille kaikissa kanaloissa.
Kylpeminen hiekassa, mullassa, turpeessa ja muussa pöllyävässä aineessa
on kanoille luontainen tapa lievittää stressiä, pitää höyhenpukunsa puhtaana
ja rentoutua. Myös ulkoloisten häätöön kylpeminen auttaa mutta kanat
kylpevät joka tapauksessa, oli ulkoloisia tai ei. Orrelle nouseminen on
sisäsyntyinen tarve kanoilla. Muutaman viikon ikäiset tiputkin haluavat nousta
orrelle ja orsi onkin ehdottomasti suositeltava asia kanalaa perustettaessa.
Sitä ei ole eläinlainsäädäntöön vielä kirjattu mutta niin vahvasti suositellaan
että jopa suurkanaloissa joissa tiput kuoriutuvat ja elävät isoissa parvissa, on
muutaman viikon ikäisillä tipuilla orret joissa he voivat toteuttaa luontaisia
tarpeitaan.
Kanan tunnetiloja voi päätellä kanan asennosta. Eteenpäin hyökkäävä,
kaulasulat eli kaulus pullistuneena kana on aggressiivinen ja valmis
hyökkäämään. Pieneksi ja hoikaksi, pitkäkaulaiseksi tekeytyvä kana on
huolestunut ja pelkäävä ikään kuin yrittää tehdä itsestään mahdollisimman
pienen ja pitkän jotta ei provosoisi edessään olevaa asiaa/tapahtumaa mutta
näkisi tilanteen hyvin. ”Äärimmäisen voimakas pelästyminen johtaa
jäykistymisreaktioon, jossa kana makaa liikkumattomana kuin kuollut eikä
reagoi mihinkään moneen minuuttiin” (Telkänranta, Kanojen maailma, 2004,
s.29)
Kanarotuja on maailmassa monia. Ihminen on jalostanut lihantuotantoon
broilerin, joka on muunsukuinen eli eläin ei ole kana eikä kukko. Kuin myös
tehomunintaan ihminen on jalostanut munintahybridin, Hy-Line White tai
Brown joka aloittaa varhaisessa n.4 kk iässä muninnan ja munii
säännöllisesti joka päivä, sulkasatoa lukuun ottamatta, muutaman vuoden
kunnes eläköityy tai kuolee. Suomessa on vanhaa alkuperäistä kantaa olevia
kanarotuja muutamia, Alhon ja Iitin kantaa, jotka ovat kantasäilytysohjelmassa mutta myös monia muita rotuja kääpiökocheista jättibrahmoihin.
Muut kanarodut munivat suurin piirtein joka toinen päivä, pienimmät
kanarodut eli kääpiöt, harvemminkin.

Mikä on tunne ja miten tunnemme?
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”Tunne koostuu kahdesta osasta: automaattisesta tunnereaktiosta ja kehon
tilan muutoksesta sekä tietoisuudesta, jonka avulla ihminen voi etsiä erilaisia
ratkaisumalleja mahdollisesti uhkaavaan tilanteeseen. Tunne syntyy
karkeasti kolmessa vaiheessa. Aluksi aivot arvioivat havaitun tapahtuman
tunnesisällön automaattisesti, nopeasti ja tietoisuuden ulkopuolella. Sen
jälkeen aivot alkavat muodostaa tarkempaa kuvaa havaintokohteesta, ja
kehon toimintavalmius muuttuu vastaamaan havaintoa. Kolmannessa
vaiheessa tieto näistä muutoksista palautuu kehon tilaa seuraavalle
somatosensoriselle aivokuorelle ja aivosaareen, mikä aiheuttaa tietoisen
tunnekokemuksen. Tietoiseen ajatteluun erikoistuneet aivojen etuosan alueet
jatkavat tuntemuksen käsittelyä, jolloin ihminen voi esimerkiksi arvioida
tunteen laukaisseen ympäristön tekijän ja oikean toimintatavan tilanteessa”
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne)
Ihmisen perustunteisiin kuuluvat ilo, viha, suru ja pelko. Muita yhtä vahvoja,
perusemotinaalisia tunteita on myös onnellisuus ja yllättyneisyys.
Monimutkaisempia sosiaalisia eli ihmissuhteisiin liittyviä emootioita ovat
esimerkiksi rakkaus, ylpeys, kateus ja halveksunta.
” Tunteisiin liittyy voimakkaita ja tahdosta riippumattomia muutoksia. Tunteet
aktivoivat autonomista hermostoa saaden aikaan fysiologisia reaktioita kuten
muutoksia sydämen sykkeessä, hengityksessä ja lihasjännityksessä.
Esimerkiksi voimakas onnen tunne voi aiheuttaa sydämen pamppailua ja
lämpimiä aaltoja kehoa pitkin, ja ahdistus voi saada kädet hikoilemaan ja
vapisemaan sekä lihakset jännittymään. Ihmisen tietoisuus omasta
tunnetilasta syntyy vasta näiden fysiologisten reaktioiden myötä.”
( https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne)
Ihminen ja eläin ilmaisee tunteitaan monenlaisina kehon asentoina sekä
ilmeinä. Tunteiden ilmaisua voi tuntea myös ihmisestä lähtevänä energiana.
Tunteiden ilmaisun avulla ihminen saa sanatonta viestiä esille sekä muiden
on helppo ennakoida kehon ja kasvojen ilmeiden kautta
keskustelukumppanin tunnetilaa.

Tämän lisäksi voidaan puhua sosiaalisista tunnetaidoista, joita ovat
empatia ja anteeski pyytäminen,antaminen sekä tunteiden tunnistaminen,
nimeäminen ja ilmaiseminen. Tarvitsemme sosiaalisia taitoja ollessamme
kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa. Nämä taidot mahdollistavat
ihmisten välisen vuorovaikutuksen rakentavasti toinen toistensa kanssa ja
näitä taitoja tulee harjoitella.
Ihmisen tunnetilat ilmenevät kasvojen, kehon ja äänenpainojen kautta,
eläinten tunnetilojen ilmeneminen on huomattavasti hienovaraisempaa ja
tarkempaa. Eläimen tunnetiloja voi päätellä mm. korvan asennosta, leuan
kireydestä, silmän terävästä ja leppoisasta katseesta tai kehon
jäntevyydestä.

Kanojen tunnetilat
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Kanojen tunnetilojen näkyminen on hyvin moninaista ja moni eleistä. Kanan
tunteet näkyvät helpoiten sulkapuvun joko pörhistymisellä tai littaantumisella.
Kanan pään ja kaulan asennosta sekä silmän sirristelystä voidaan myös
päätellä kanan tunnetiloja. Kanan nokan auki oleminen, läähättävä hengitys
ja hapen haukkominen ovat myös selkeät viestit kanan tunnetilasta.
Alla on omakohtaisen kokemuksen sekä eri materiaaleista luetun tiedon ja
Villitarha-nimisen yrityksen yrittäjä Katriina Mähösen kokemuksiin
pohjautuvia havaintoja kanojen tunnetilojen näkymisestä.
Rentoutunut, levollinen kana:
Kanan silmät ovat sirrillään, puoliunisen näköinen, venyttelee, kylpee, sukii
itseään rauhalliseen tahtiin. Istuu orrella ja katselee levollisena ympärilleen.
Sulkapuku hieman pörhöllään. Kujertaa, pitää pientä kiherrys ääntä.
Jännittynyt kana:
Sulkapuku liiskaantuneena kehoa pitkin, nokka auki, läähättää. Silmät tiukasti
sirrillään, sydän hakkaa näkyvästi, hengitys kiihtynyt.
Säikähtänyt kana:
Jähmettyy paikoilleen, yrittää tehdä itsensä mahdollisimman pieneksi, ikään
kuin kutistuu. Voi säikähtää kuoliaaksi. Kaakattaa kovaan ääneen, äänessä
säikähtynyt soundi.
Utelias, hämmästynyt kana:
Kurottelee kaula pitkällä, kääntelee päätään puolelta toiselle nähdäkseen
paremmin. Tokkii nokallaan ihmeteltävää asiaa, kummastelee, kuopii
jaloillaan. Kaakattaa kyselläkseen muilta mitä mieltä ovat asiasta tai
pyytääkseen myös heitä tutkimaan asiaa.
Muniva kana/juuri muninut kana:
Etsii selkeästi paikkaa johon munia. Juoksee ”kakat housussa”-tyylisesti ja
haeskelee suojaisaa ja rauhaisaa paikkaa johon mennä munimaan. On
levottoman oloinen, ikään kuin sanoisi” kohta se tulee pöksyihin jos en löydä
sopivaa paikkaa”. Juuri muninut kana seisoo ryhdikkäänä ja ylpeänä
aikaansaannoksestaan. Saattaa kaakattaa kovaa ja kertoa kaikille
muninnasta. Tämän jälkeen menee levolle tai ruokailemaan.
Hätääntynyt kana:
Lehahtelee paikasta toiseen, kääntelee päätään, saattaa kutsua kovalla tai
hiljaisella äänellä jotain. On huolestuneen oloinen, nousee korkealle
nähdäkseen, juoksentelee, hengästyy, sydän hakkaa.

Elli-kana ja valmistava koulutus.

6

Elli-kana on maatiaisrotua oleva Alholainen eli Alhon kantaa oleva kana.
Alhon kanta kuuluu maatiaiskanojen säilytysohjelmaan ja kannan ulkoasu
vakiintunut yhteneväiseksi. Alholaiset ovat terveitä ja säänkestäviä sekä
ihmisläheisiä eli haluavat olla ja puuhastella ihmisen kanssa ja toimia ihmisen
pyyntöjen mukaan. Elli on 4 vuotias ja on asunut meillä nuorikosta, eli n.
vuoden ikäisestä asti. Elli-kana muutti meille yhdessä ystävänsä Ellun
kanssa ja kanat ovatkin olleet aina yhdessä ja läheisiä toisilleen. Ellu on
lämmittänyt Elli-kanan tipusia sulassa sovussa oikean äidin kanssa ja kanat
istuvat orrellakin vierekkäin. Ellillä on kolme vieroitus ikäistä tipua, kaksi
kukkoa ja yksi kana. Elli on lastemme lempikana, erityisesti poikani Matias on
ihastunut Elliin ja sylittelee usein Elliä kanalassa. Elli on tottunut Matiaksen
kanssa puuhastelemaan yhdessä asioita. Siinä missä poika leikkii
hiekkalaatikolla traktorilla, kuopii Elli-kana jaloillaan hiekasta mieluista
kylpypaikkaa. Elli on hyvin rakastettu ja ihmistä pelkäämätön kana.
Elli-kanan koulutus ja sosiaalistaminen on aloitettu jo pienestä pitäen. Ellikana on saanut elää sosiaalista elämää kaiken kirjavassa parvessa, jossa on
muiden kanojen lisäksi kalkkunoita. Elli-kana valikoitui tähän tehtävään juuri
uteliaisuutensa, ihmistä pelkäämättömyytensä ja rauhallisen rotunsa vuoksi.
Elli on myös hyvin kaunis ja värikäs sulkapuvultaan joka jo osaltaan tuo
lasten kanssa keskustelun aihetta. Yleisesti nimittäin luullaan että kanat ovat
vain satukirjoista tuttujen valkoisten tai ruskeiden värisiä.
Laitoin päiväkotiin ajoissa Ellistä esittelylomakkeen sekä lupalaput jossa olin
kertonut muutamalla sanalla Ellistä ja vierailustamme. (Liiteet 1,2 ja 3)
Elli-kanan klassinen ehdollistaminen ympärillä puolipiirissä oleviin lapsiin
aloitettiin turvallisessa ympäristössä eli kotona, tallissa.
Otin Elli-kanan tallin käytävälle PotPot nimisen ”kaikkien kaverin” kanan
kanssa. Kana on parvilintu ja toisen kanan läsnäolo tuo turvaa tilanteisiin.
Asetin kanat lasten keskelle herkkujensa, spagetin pätkien ja rehun kera. Elli
aluksi kiinnitti huomionsa spagetteihin nokkaisemalla muutamaa pätkää
mutta lehahti nopeasti pois piiristä, joka oli tarkoituksella jätetty avonaiseksi
että pakoreittejä olisi useita. PotPot jatkoi tyytyväisenä ihanien herkkujen
syömistä. Elli näytti silmiini etsivältä, ikään kuin haeskeli katseellaan ja pään
liikkeillään jotain. Elli ei mielestäni pelännyt lapsia tai tilannetta vaan oli
huolissaan jostain muusta. Ja sillä sekunnilla ymmärsin että Elli hakee
tipujaan. Elli ei ollutkaan suunnitelmieni mukaisesti vielä vierottanut tipuja
vaan etsi hätääntyneenä äitinä poikasiaan.
Tiesin heti että suunnitelma B on otettava käyttöön. Missään nimessä ei olisi
eläinlähtöistä ihmisen vieroittaa väkisin kanaemoa tipuistaan ja samalla
yrittää sopeuttaa kanaa vieraisiin tiloihin ja ympäristöön. Olin huomioinut
tämän mahdollisuuden ja valinnut b-suunnitelman kanaksi Matildan joka on
hyvin samannäköinen kuin Elli mutta hänellä ei ollut tipuja. Matilda on myös
vanhaa maatiasrotua, Iitin kantaa oleva hyvin kesy kana joka on meillä
ystävänsä Pommin ja PotPotin kanssa talvihoidossa. Nämä kolme kanaa
ovat siis ystäväni kanoja jotka asuvat kesän heillä kotona ja talvehtivat meillä
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lämpimissä sisätiloissa. Matilda sai uudeksi nimekseen Elli ja PotPotista tuli
Ellu.
Vaihdoin sujuvasti Ellin Matildaan ja aloitin alusta. Lapset puoliympyrään ja
herkut esille. Molemmat kanat olivat täysin levollisina ja nokkivat herkkusia
kupista sekä lasten sormista. Näin että kanoilla oli kaikki hyvin joten siirryin
seuraavaan vaiheeseen, eli kanat häkkiin ja ehdollistan kanat herkkuihin niin
että laitan kanojen eteen samat spagetinpätkät ja rehukupposen, avaan
häkin oven ja kanat pääsevät tulemaan häkistä omaan tahtiin ulos ja
syömään herkkuja. Tämä oli erittäin helppo opettaa kanoille. Molemmat
kanat tulivat todella uteliaina ja pelkäämättöminä kupposten ja lasten äärelle.
Toistin tätä muutamana iltana tallissa. Vaihe oli siis seuraavanlainen. Kanat
häkkiin- lapset häkin ympärille väljästi-herkut lattialle-häkin ovi auki-kanat
itsenäisesti ulos. Ja hetken päästä kanat takaisin häkkiin-kupit pois
näköetäisyydeltä-lapset pois näköetäisyydeltä ja tilanne toistetaan.

Kanat harjoittelemassa. Kuva 1 talli

8
Seuraavana vaiheen oli tuoda kanat sisätiloihin eli demostroida päiväkodin
sisätiloissa olemista. Toin kanat meille taloon sisälle ja toistin saman
ehdollistamis-ketjun kuin tallissakin työskennellessä. Sisätiloissa uutena
kanoille oli tietenkin uudet hajut, liukkaampi lattia, eri äänet sekä materiaalit
mutta tämäkään ei aiheuttanut kanoissa stressireaktioita tai muita
levottomuuden merkkejä. Molemmat kanat olivat tosi uteliaina ja ikään kuin
”ollaan ennekin käyty sisällä”- oloisesti joka tosin todentui kun tästä
ystävälleni puhuin. Hän kertoi että kanat olivat todella tulleet kesällä
avoimesta ovesta sisälle olohuoneeseen tepastelemaan.

Kuva 2, sisätiloissa talossa.
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Kana ja tunnetaito-piirit Juokslahden päiväkodissa.
Torstai 6.2
Kävin tutustumassa sovitusti Juokslahden päiväkotiin ilman kanoja. Kerroin
lapsille itsestäni ja kanoista, mistä kanat pitävät ja mikä saa heidät
huolestumaan. Tarkistin samalla tilan johon kanojen kanssa tulen, paikan
kameralle sekä kanojen häkille. Roskia varten roskiksen sekä rikkalapion
rehumurujen siivoamista varten. Kerroin myös aikuisille että kanoja tulee
kaksi, kertasin vielä yleisiä käytännön asioita ja varmistin että kaikilta lapsilta
oli tullut lupalaput kuvaamista varten.
Maanantai 10.2 viisi viskaria eli viisivuotiasta lasta.
Lapset odottivat jännittyneinä piirille varatussa huoneessa. Lasten kanssa oli
aikuiset keskustelleet ennen kanojen tuloa rauhallisesta käyttäytymisestä ja
maltillisesta äänen voimakkuudesta. Lapset odottivat siis vain yhtä kanaa
tulevaksi ja ihmetys olikin suuri kun kanoja oli kaksi.
Aluksi kerroin itsestäni ja kysyin lasten nimet. Sen jälkeen kerroin kuinka Ellikanaa oli niin kovasti jännittänyt että hän oli pyytänyt jotta saisi ottaa ystävän
mukaan pelottavaan ja jännittävään tilanteeseen. Päästin kanat häkistä ulos
ja kanat riensivät herkkukippojen kimppuun. Lapset seurailivat aluksi
kauempaa kanoja mutta tulivat lähemmäksi kanoja kun kehotin antamaan
kädestä spagetin paloja. Samalla kerroin miten samalla lailla kuin Elli pyysi
Ellua mukaan jännittävään tilanteeseen, voivat lapset myös pyytää ystävältä,
aikuiselta tai joltain muulta lähellä olevalta tukea ja turvaa selviytyäkseen
jännittävältä tai pelottavalta tuntuvasta tilanteesta. Kysyin lapsilta jännittääkö
heitä koskaan? Kanojen jännitys näkyy nokka auki läähätyksenä, sydämen
hakkaamisena, pieneksi ja jännittyneeksi tekeytymisellä. Lapset kertoivat eri
asioiden jännittävän, mm. ukkonen ja jos joutuu olemaan yksin pihalla.
Lapsilla pelko tuntui myös rinnassa painona ja ei mm. pystynyt juoksemaan
kovaa. Kanojen puuhastellessa ruokien parissa lapset selvästi rentoutuivat ja
alkoivat omaehtoisesti kertomaan omista kanoista ja muista jännittävistä
tilanteista. Kerroin myös lapsille mitä kanat syövät ja miten he kylpevät ja
missä nukkuvat. Kysyin lapsilta syövätkö hekin kaikkia ruokia ja käyvätkö
myös pesulla päivittäin. Kaikki lapset söivät hyvin ja kävivät pesulla melkein
joka päivä päivästä riippuen shampoopesulla tai vesipesulla.
Kerroin myös siitä kuinka kanat eivät juuri pidä ihmisen kosketuksesta.
Kysyin lapsilta mitä he tekevät jos eivät halua että heihin kosketaan? Kerroin
että kanat pyristelevät pois sylistä ja samoin voivat myös lapset sanoa etten
halua että kosket minuun. Kerroin että kaikilla on oikeus päättää kuka saa
heihin koskea ja milloin. Kaikki lapset ja aikuiset, ikään tai kokoon katsomatta
ovat yhtä arvokkaita ja heidän tunteensa ovat tärkeitä ja arvokkaita.
Yhtälailla pieni kana kuin iso hevonenkin on arvokas niin myös on pieni lapsi
tai iso aikuinen. Eläimiä pitää kunnioittaa ja arvostaa ja kohdella hyvin. Niistä
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pitää pitää huolta, ruokkia ja tarvittaessa lääkitä. Eläin tuntee kipua ja siihen
sattuu samalla lailla kuin meihinkin.
Keskustelimme myös siitä lasten kanssa kuinka kanoilla tulee välillä kinaa.
Elli ja Ellu olivat kinastelleet edellisenä päivänä parsakaalista, heille oli tullut
ihan nokkapokkaa ja kanat kinastelevat mm. jahtaamalla toisiaan ja
nokkimalla päästä. Kysyin tuleeko lapsillekin kinaa kavereiden tai sisarusten
kanssa? Lapset kertoivat riidoista veljien ja siskojen kanssa, tilanteista ja
sattumuksista mitkä olivat johtaneet riitoihin. Keskustelimme myös lasten
kanssa anteeksi pyytämisestä ja antamisesta, kysyin olisiko Ellu lähtenyt
Ellin kanssa tänne päiväkotiin vierailulle jos he eivät olisi sopineet kinaansa
ja pyytäneet toisiltaan anteeksi?.
Loppua kohden kanojen mielenkiinto lapsia ja spagettia kohden hiipui ja he
lähtivät uteliaina tutkailemaan huonetta. Jouduin muutaman kerran
hakemaan kanat takaisin luo tutkailemasta mm. kotileikki tavaroita tai hääsin
ne pois lasten nukkupaikoilta ja lopuksi lapset saivat itse johdattaa
spagettikuppia viemällä kanat häkkiin.
Kanat muutamasti kakkasivat johon olin varautunut märillä keittiöpyyhkeillä ja
kuivalla talouspaperilla. Lopuksi siivosimme yhdessä lasten kanssa kanojen
levittämät ruuat roskikseen ja lapset auttoivat minut kanojen kanssa ulos asti
pitämällä ovia auki että sain kannettua häkin törmäilemättä autoon.
Oma pohdinta:
Itseäni jännitti kovasti tämä ensimmäinen käynti. En ollut niinkään epävarma
omista sanottamisen taidoistani vaan siitä miten kanat suhtautuvat
vieraaseen tilanteeseen ja kuinka paljon joudun puuttumaan mm. lasten
käytökseen kanojen kanssa. En osannut odottaa lasten käyttäytyvän niin
hienosti ja rauhallisesti enkä todellakaan kuvitellut, hyvästä ja
perinpohjaisesta koulutuksesta huolimatta, kanojen olevan niin lunkisti ja
”kotonaan” täysin vieraassa ympäristössä ja tilanteessa. Olin tosi ylpeä
meistä kaikista ja iso kivi harteiltani vierähti pois kun ymmärsin tilanteen
hienouden ja hienovaraisuuden heti alkuunsa.
Tiistai 11.2 kahdeksan lasta, kahdesta neljään vuotiaita.
Toisella käynnillä lapset odottivat sohvalla yhtä jännittyneinä kuin edellisenkin
päivän lapset. Tänä kertana pääsin erityisesti korostamaan ystävän tuen
merkitystä jännittävässä tilanteessa koska pienemmät lapset selvästi
jännittävät enemmän kuin isommat lapset. Tälle ryhmälle kerroin myös
hieman enemmän kanasta eläinlajina, nokkimisesta ja nokan pyyhkäilystä,
kylpemisestä, orrella nukkumisesta, syömisestä ja yleisestä puuhailusta, mm.
keinumisesta keinussa. Näitä sanottamalla lapsen maailmaan sain kerrottua
kuinka tärkeää on lapsenkin syödä, nukkua, leikkiä ja pestä hampaansa.
Kanat, eilisestä hyvin tottuneina viipelsivät enemmän pitkin huonetta ja
tutkailivat eri leikkitavaroita ja taideteoksia seinillä. Yksi pienimmistä lapsista,
joka hieman arkaili kanoja, sai toimia poliisina kanoille ja sanoa sormella
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STOP kun ne lähtivät seikkailemaan. Tästä poika oli todella otettu ja
tomerana heristi sormeaan aina kun kanat lähtivät seikkailulle.
Kanat myös nokkivat lasten käsistä spagettia ja rehua innokkaina, toiset
hieman arkaillen ja toiset todella rohkeina tarjosivat ruokia. Kanat nokkivat
kauniisti lasten sormista ruokia eikä kumpikaan osoittanut minkäänlaisia
stressisignaaleja vaan olivat ennemminkin tohkeissaan tarjoiluista.
Oma pohdinta:
Toisella kertaa olin itse paljon rennompi ja luottavaisempi tilanteeseen joka
näkyi myös kanojen puuhailussa. Kanat touhusivat aikaisempaa enemmän
pitkin huonetta joka omalta osaltaan toi lapsille myös tietoutta siitä että kana
on utelias ja erilaisista asioista kiinnostunut eläin.
Keskiviikko 12.2 kolme lasta, kolmesta kuuteen vuotiaita.
Tämän ryhmän lapset eivät olleet niin kiinnostuneita spagetin syöttämisestä,
mutta tämän ryhmän kohdalla korostin entisestään rauhallista käyttäytymistä
eläinten keskuudessa. Painotin tarinassa erityisesti eläinten pelokkuutta ja
arvostamista sekä kunnioitusta eläimen koosta riippumatta. Ellillä oli selvästi
muninta tarve joka näkyi kanan käytöksessä, mm. kaakatuksena ja
levottomana munintapaikan hakemisena. Lapset olivat enemmän
kiinnostuneita kanoista itsestään, osalla olikin ollut omia kanoja ja he
mielellään kertoivat omista kanoistaan. Kerroin lapsille kanojen kinaamisesta
jonka jälkeen kolmevuotias tyttö meni laittamaan kuvansa Äksypeikon
kohdalle ja kertoi että kun on äksy olo niin kiukuttaa ja polkee jalkaa. Jämsän
varhaiskasvatuksessa on siis Papilio-hanke jossa tunnetaitoja,-ja kasvatusta
käsitellään Tunnepeikkojen avulla ( Äksy, Nyyhky, Säikky, Hymy). Lapsi siis
osasi siirtää kanojen kinaamisen myös tunnepeikkojen Äksyyn ja kertoa
kuinka kiukku näkyy ja tuntuu hänessä.
(https://oppimisentuenpaivat.files.wordpress.com/2016/09/papilioohjelma_22092016_handout.pdf)
Lopuksi laitoimme yhdessä kanat häkkiin ja muu ryhmä tuli vielä
loppukeskusteluun. Lapset ja aikuiset kertoivat mikä oli jäänyt parhaiten
mieleen ja mikä oli ollut kanoissa mieleisintä. Itse kerroin myös omat
ajatukseni vierailusta, piirien pidosta ja lapsiryhmistä. (Liite 4)
Oma pohdinta:
Katsoin jo aamulla kanoja häkkiin laittaessa että Ellillä olisi varmaankin
muninta aika. Kana oli etsivän näköinen mutta ajattelin että homma joko
unohtuu hetkeksi tai hoituu automatkan aikana. Elli ei ollut muninut
automatkan aikana mutta unohti tarpeen hetkeksi kunnes piirin lopussa alkoi
esiintymään levotonta käytöstä josta selvästi näin että muninta tarve oli
voimakas. Laitoin kanat häkkiin loppupalaverin ajaksi joka rauhoitti Elliäkin ja
kanat jaksoivat rauhallisena jutustellen ja lasten tarjoamia kesäkurpitsan
paloja napsien odottaa piirien purkua. Tämä viimeinen kerta oli ajallisesti
pisin aika (50min josta kanat vapaalla 30min) joka näkyi selvästi kanojen
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levottomuutena loppua kohden. Tästä eläinavusteisen toiminnan aikarajasta
(20-30min) on hyvä pitää kiinni koska selvästi pidempi aika toi
stressisignaaleja kanojen käytökseen.

Loppusanat:
Olin alun alkaen super innoissani piirien pidosta. Innoissani mutta myös
todella jännittynyt, en oikein osannut nauttia joulu-tammikuustakaan kunnolla
kun alitajuisesti pohdin piirien pitoa ja jotenkin myös suhtauduin epäilevästi
oikean Elli-kanan tipujen vieroitukseen-kokoajan oli vähän tunne että se ei
ennätä niitä kuitenkaan rehellisesti vieroittamaan ja mitä sitten teen? Onneksi
jossain vaiheessa ymmärsin kehitellä suunnitelma B:n eli ottaa Matildan Ellin
sijalle jos vieroitus ei etene suunnitelmien mukaisesti. Tämä hellitti stressiäni
asian suhteen ja niinhän siinä loppujen lopuksi kävi kun koulutuksen aika
koitti. Elli ei ollut vielä valmis tähän työhön vaan otin heti Matildan sijaiseksi
kun Elli osoitti ensimmäiset vahvat merkit siitä että tipuset olivat vielä liian
tärkeitä.
Kehittelin useita kertoja mielessäni tunnetilanteita mistä kanojen tilanteesta
saisin johdateltua suoraan lasten arkeen ja elämään oikeita asioita. Keksin
hyviä juttuja ja aiheita mutta en ollut niihin itse ihan tyytyväinen. Katriina
Mähösen kanssa keskusteltuani ja hänen kehotuksestaan ottaa toinen kana
mukaan, avautui koko ajatus ihan uudelle tasolle ja sain todella hyvin tuotua
ystävän tarjoaman turvan ja tuen, ystävän kanssa kinastelun, suuttumisen
mutta myös anteeksi annon/pyytämisen ja yhdessä leikkimisen, puuhastelun
kanojen sanottamana lapsille. Olin itsestäni ihan super ylpeä että olin
keksinyt niin monta ”aasin siltaa” kanojen arjesta lasten arkeen. Kolmannesta
piiristä lähdettyäni ja istuttuani autoon kotimatkaa varten olin aika takki tyhjä.
Olin prosessia tehnyt marraskuun lopusta alkaen;suunnitellut, kehitellyt,
pelännyt, jännittänyt mutta kuitenkin ollut todella, todella innoissani asiasta ja
piirit pidettyä ja niiden niin hienosti onnistuttua iso, iso paino tippui harteiltani.
Olin osannut, kanat olivat osanneet ja olleet stressaantumatta, lapset olivat
saaneet ihan hirvittävästi kokemuksia ja kaikki oli sujunut todella hyvin. En
jotenkin ollut osannut edes tunnistaa kuinka stressaantunut olin ollut piirien
pidosta kunnes ne oli pidetty ja paino harteilta ja rinnasta helpotti. Suurin
piirtein itkin ja nauroin helpotuksesta ja onnellisuudesta piirien
onnistumisesta ja jännityksen purkautumisesta.
Mutta kyllä kaikki oli sen arvoista! Piirien pidosta päivitin muutamia
postauksia someen ja yhtäkkiä alkoi tulemaan kouluista ja muista
päiväkodeista yhteydenottoja, olisinko voinut tulle myös heidän
luokkaan/ryhmään pitämään kanojen kanssa tunnetaito-piirejä. En ollut vielä
siihen mennessä jakanut mitenkään erityisemmin piirien pito-mahdollisuutta
muihinkin paikkoihin vaan oletan että puskaradio toimi ja muut
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varhaiskasvatusyksiköt sekä opettajat saivat Juokslahden päiväkodista
hyvää palautetta meistä ja kehottivat kysymään mahdollisuutta piirien pitoon
myös muualla. Tästä innostuneena tein yleisen postauksen someen jossa
kerroin että voimme tulla vielä tämän kevään ilmaiseksi osana omia
opintojani tekemään kana ja tunnetaito-piirejä muihinkin yksiköihin, yhtälailla
lasten, nuorten kuin vanhustenkin pariin. Pyyntöjä muihin yksiköihin on tullut
mm. muista päiväkodeista, kouluista, vanhusten palvelutaloista sekä
erityisnuorten/asiakkaiden toimintakeskuksesta.
Kaipolan koulun ekaluokkalaisten ryhmässä vierailusta meistä tehtiin myös
paikallislehteen juttu (Liite 5, 6 ja siitä saatu opettajien palaute Liite 7) ja
huhtikuussa menemme yksityisen hoivakodin vanhusten luokse johon on
kutsuttu myös Yle Keski-Suomen uutiset tekemään meistä juttu telkkariin.
Olen niin ylpeä, kiitollinen ja onnellinen koko tästä matkasta ja
mahdollisuudesta!
Kana ja tunnetaidot-piirit on tarkoitus valmistuttuani ottaa yrityksen
maksullisiin palveluihin. Sen verran olen jo ennättänyt tätä modifioimaan että
olen kehitellyt päässäni samoista aiheista myös lampaiden ja aasien
tunnetaito-piirit. Eläinavusteiselle toiminnalle on selvästi kiinnostusta ja
tunnetaidot ovat isossa asemassa osana jokaisen lapsen ja nuoren, myös
aikuisen sosiaalista ja henkistä kehitystä.
EDIT:
Vallitsevan corona-epidemian vuoksi kana ja tunnetaidot-piirit ovat
toistaiseksi peruttu muissa päiväkodeissa, Avitus,työvalmennus säätiö; työ-ja
toimintakeskus, Avitus, työvalmennus säätiö; nuorten starttipaja, vanhusten
palvelutalot ja koulut. Toiveena on molemmin puolin palata uudestaan asiaan
kun corona-epidemian tuomat rajoitteet poistuvat.

LÄHTEET:
Telkänranta Helena, Kanojen maailma, Sanasilta oy, 2004
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunne (luettu 18.2.2020)
https://oppimisentuenpaivat.files.wordpress.com/2016/09/papilioohjelma_22092016_handout.pdf ( luettu 1.3.2020)
Puhelut ja sähköpostit Katriina Mähönen ja Tanja Paasonen
ajalla joulukuu-tammikuu.
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HEI VANHEMMAT JA MUU KOTIVÄKI!

Olen Koti-ja eläinpalvelu Nurmolandian yrittäjä Eva Nurminen ja
suoritan eläinavusteisen valmentajan loppu opintoja tänä keväänä
2020. Koulutukseen kuuluu opinnäytetyö, joka on suunniteltu
tehtäväksi lapsesi/lapsiesi ryhmässä. Opinnäytetyön aiheena on Kana ja
tunnetaidot.
Mukanani kulkee ihan oikea Elli niminen kana, joka tulee jokaisen
ikäryhmän aamupiirille vierailulle helmikuun puolessa välissä. Elli-kanan
ja lasten kanssa on tarkoitus jutella neljästä perustunteesta; ilo, suru,
pelko ja viha Ellille tapahtuneiden tilanteiden kautta. Samalla tuon
lapsille ymmärrystä siitä kuinka jokainen eläin on tärkeä ja arvokas,
koosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.
Aamupiirit dokumentoidaan eli kuvataan, joten tarvitsen teidän
jokaisen suostumuksen lapsen kuvaamiseen oheisella lomakkeella.
Videokuvamateriaali tulee vain minun käyttööni. Kuvat, jotka tulevat
opinnäytetyöhön rajataan niin että lapset eivät ole tunnistettavissa.

Voisitteko ystävällisesti palauttaa oheisen lomakkeen täytettynä ennen
10.2 päiväkodille takaisin.

Ystävällisin terveisin
Eva Nurminen

Lisätietoa yrityksestäni www.nurmolandia.fi tai eläinavusteinen
valmentaja-koulutuksestani alfapartners.f
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LASTANI

_________________________________
SAA KUVATA
EI SAA KUVATA
Eva Nurmisen Kana ja tunnetaidotopinnäytetyötä varten.

Vanhemman allekirjoitus
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HEI LAPSET JA AIKUISET!
MINUN NIMENI ON ELLI JA TULEN HELMIKUUSSA EVAN
KANSSA TEIDÄN PÄIVÄKOTIIN VIERAILULLE!
MINÄ OLEN 4 VUOTIAS KANAROUVA JA OLEN
RODULTANI ALHON KANTAA. MINÄ TULIN TÄNÄ
TALVENA ENSIMMÄISEN KERRAN ÄIDIKSI. TIPUJANI ON
KOLME, PÄHKINÄ, MUSKOTTI JA SIPULI. TIPUSET
JÄÄVÄT KOTIIN HOITOON, KUN MINÄ LÄHDEN TÖIHIN,
IHAN NIIN KUIN TEIDÄNKIN PERHEISSÄ!
NÄHDÄÄN PIAN, ELLI JA EVA
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