
Toisinaan vähemmän on enemmän – alpakat 

havainnointioppaina 

Villitarha (www.villitarha.fi ja www.facebook.com/villitarha) on pieni alpakkatila Itä-Uudellamaalla, 

ja täällä on tällä hetkellä viisi alpakkaa, kukko ja kanaparvi sekä Miina-koira. Seuraavassa puhutaan 

lähinnä alpakasta eläinlajina, mutta monia käytännön esimerkkejä voi helposti soveltaa myös 

kanoihin. Lisäksi ympäristön luonnonvaraiset eläimet, niiden läsnäolo ja havainnointi ovat 

toiminnan kannalta vähintään yhtä tärkeässä asemassa kuin tilan omat eläimet. Miina-koira 

osallistuu toimintaa silloin tällöin, jos siihen on hyvä syy ja sopiva asiakas. 

Villitarhalla on nykyisin lähinnä kolmenlaista toimintaa: 

• kädentaitojen kursseja sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointiin tähtäävistä kursseja 

• yksittäisten ihmisten tai ryhmien virkistysvierailuja (syntymäpäivälahjavierailu, 

lastensuojelun asiakkaiden vierailut, yksityiset erityslapset ja nuoret) 

Koska itselläni ei ole terveydenhoito- eikä sosiaalialan koulutusta enkä ole terapeutti, minun 

ohjaamani toiminta on virallisesti virkistystoimintaa, ja silloin asiakas itse määrittelee omat 

tavoitteensa käynnilleen Villitarhassa. Koen tehtäväkseni yrittää selvittää, millaisia toiveita ja 

tarpeita asiakkaalla on, ja pyrkiä varmistamaan hänelle mahdollisimman hyvät olosuhteet 

tavoitteiden saavuttamiseen sekä sopivina puitteina, harjoituksina että elämyksinä. Teen työtäni 

lähinnä voimavarakeskeisestä näkökulmasta eläinavusteisena valmentajana. Olen myös 

kiinnostunut aisteista ja niiden vaikutuksesta ihmisen käsitykseen omasta itsestään ja tapaan 

hahmottaa maailmaa, ja sen vuoksi eri aistikokemusten vahvistaminen on tärkeässä osassa 

käytännön harjoituksia. Luontoavusteisena ryhmäohjaajana ja metsämieliohjaajana on luontevaa 

kytkeä lähiluonto kaikkeen toimintaan eikä sitä oikein voi olla tekemättäkään, koska Villitarhassa 

ollaan koko ajan luonnon keskellä. Olen myös EASEL-tunnetaitovalmentaja ja suorittanut 

psykofyysisen psykoterapian perusopinnot ja harjoitan itse säännöllisesti mindfulnessia. Joidenkin 

asiakkaiden kanssa tehdäänkin sekä läsnäolon taitoa ja omien ja muiden tunteiden 

tunnistamistaitoja vahvistavia harjoituksia. 

Muiden ohjaajien kurssien ja asiakasvierailujen aikana roolini on toimia tilan emäntänä ja silloinkin 

huolehtia siitä, että asiakkailla on puitteiden puolesta mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa. Jos 

alpakat ovat osa jonkun toisen ohjaajan suunnittelemaa ja ohjaamaa ohjelmaa, olen aina mukana 

asiakastilanteessa ja otan vastuun alpakoista ja kaikkien turvallisuudesta. Kurssien aikana alpakat ja 

kanat luovat lähinnä tunnelmaa eikä niiden kanssa tehdä erikseen mitään.  

Alpakka eläinlajina eläinavusteisessa toiminnassa 

Kaiken toiminnan eläinten kanssa olisi parhaimmillaan perustuttava eläinlajin perustarpeiden 

tuntemukseen, mikä on alpakoiden kohdalla haastavaa siksi, että alpakka on tuotantoeläin, jonka 

käyttäytymisestä on melko vähän tutkittua tietoa. Lähes kaikki alpakasta tehtävä tutkimus liittyy 

joko sen villantuotanto-ominaisuuksiin tai terveyteen. Perustarpeilla tarkoitan tässä eläimen kaikkia 

sen hyvinvoinnin kannalta oleellisia tarpeita, en vain hengissä säilymisen kannalta oleellisia asioita.  

http://www.villitarha.fi/
http://www.facebook.com/villitarha


Seuraavassa kerron lyhyesti alpakan ja ihmisen yhteisestä menneisyydestä ja nostan esiin kolme 

käyttäytymiseen liittyvää seikkaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä silloin, kun alpakka on mukana 

eläinavusteisessa asiakastyössä ja kun halutaan varmistaa työn eettinen taso. 

Muutama sana alpakan ja ihmisen yhteisestä taipaleesta: Alpakka kuuluu kamelieläimiin, joita ovat 

myös kamelit, dromedaarit, laamat, vikunjat ja guanacot. Laama ja alpakka ja niiden 

luonnonvaraiset vastineet guanaco ja vikunja ovat kotoisin Etelä-Amerikan vuoristoisilta alueilta, 

pääasiassa Perusta, Boliviasta, Ecuadorista ja Chilestä. Alpakan oletetaan polveutuvan 

luonnonvaraisesta vikunjasta ja laaman puolestaan guanacosta. Alpakka on näistä kahdesta 

pienempi, ja sen tehtävänä on aina ollut ja on yhä ennen kaikkea villan tuottaminen. Kookkaampi 

laama on sen sijaan toiminut kantojuhtana, ja tämä alkuperäisten tehtävien ero näkyy yhä erona 

näiden kahden eläinlajin käyttäytymisessä. Alpakan ja ihmisen yhteisen taipaleen arvellaan 

alkaneen noin 6000–5000 vuotta, mutta itse domestikoitumistavasta ei ole mitään tietoa. 

Alpakankasvatusta Andeilla voi hyvin verrata saamelaisten poronhoitoon siinä mielessä, että 

kumpikin laiduntaa ”vapaana luonnossa” eikä yleensä ole kovin läheisessä kosketuksessa ihmiseen 

muulloin kuin kerran vuodessa poro poroerottelun ja alpakka vuotuisen kerinnän yhteydessä, jolloin 

myös kyseisen vuoden vasat merkitään omistajansa nimiin. 

Alpakan kolme tärkeää erityispiirrettä 
Koska eläinavusteisesta toiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten hevosta ja koiraa 

ohjaajan työparina, vertaan alpakkaa näistä lähinnä hevoseen, joka myöskin on saaliseläin. 

Opetellessani tuntemaan alpakoita lajina olen joutunut tai päässyt tutustumaan erilaisiin hevosten 

ja aasien käyttäytymisestä tehtyihin tutkimuksiin. Niiden pohjalta olen sitten soveltanut joitakin 

yksityiskohtia myös alpakoihin siksi, että vastaavaa tietoa alpakoista ei ole saatavilla.  

1. Alpakka ei ole koskettelueläin 

Alpakan rooli eläinavusteiseen työskentelyyn osallistuvana ohjaajan työparina/työryhmänä (näin 

siksi, että alpakka on yleensä mukana laumana) poikkeaa hevosesta/aasista ennen kaikkea siinä, 

että alpakka ei pidä kosketuksesta. Alpakat koskettavat toisiaan kaiken kaikkiaan harvoin ja silloinkin 

kosketus on yleensä lyhyt tuuppaus turvalla toisen alpakan turpaan, muualle pään alueelle tai joskus 

kaulalle tai lapaan, ja kosketus liittyy useimmiten ruokailutilanteeseen, jossa eläimet syövät samasta 

heinäkasasta tai rehukiposta. Joskus alpakat saattavat koskettaa toisiaan silloin, kun jonkun karvaan 

on jäänyt herkullinen heinänkorsi tai pellettimurunen, jonka naapuri poimii karvan seasta. Silloin ei 

kuitenkaan ole kyse kosketuksesta, jolla olisi sosiaalista tai kommunikatiivista merkitystä. 

Alpakkaemo ei nuole synnytyksen jälkeen vasalta sikiökalvoa pois eikä myöskään vasan karvaa 

kuivaksi, kuten useimmat nisäkkäät. Se saattaa joskus tuuppia vasaansa turvallaan ylös maasta tai 

eteenpäin tai esim. nuuhkaista vasan peräpäätä. Se voi myös lipaista vasan turpaa lyhyesti, jolloin 

emän bakteerifloora siirtyy vasaan. Vaikka nuolaisut ovat hyvin lyhyitä, niillä on varmasti tai ainakin 

mahdollisesti myös sosiaalinen funktio. 

Kun alpakkavasa on syntynyt, lauman eri jäsenet käyvät seuraavien muutaman viikon ajan 

koskettamassa sitä turvallaan niin, että vasa tuntee jonkun laumanjäsenen kosketuksen selässään 

noin 5-10 minuutin välein (tämä on kokemustietoa, ei tutkittua tietoa). Tuon kosketuksen merkitys 

näyttäisi olevan vahvasti sosiaalinen. Oleellisin sosiaalisen yhteydenpidon keino on alpakkaemolla 

ja koko laumalla kuitenkin ääntely. Kun laumassa on vasa tai vasoja, siitä kuuluu enemmän tai 



vähemmän jatkuva hyminä. Ensimmäisten päivien aikana emo opettaa vasalle oman äänensä 

hymisemällä sille tiuhaan. Iän karttuessa sosiaalisen yhteydenpidon hyminä vähenee. Jos tätä vertaa 

kiintymysteorian mukaiseen vauvan ja äidin suhteen kehittymiseen, on ilmeistä, että alpakkavasalle 

vastaava suhde muodostuu heti alusta lähtien vahvasti koko laumaan. Onkin hyvin tavanomaista, 

että aivan ensimmäisten elinviikkojen jälkeen alpakkavasa kulkee päivisin ns. ”kummialpakan” 

mukana ja käy emon luona vain imemässä ja nukkumassa. 

Koska kosketus ei tuota alpakalle nautintoa eikä se koskaan omaehtoisesti pyydä sitä ihmiseltä, 

kosketukseen perustuvan sosiaalisen suhteen luominen ihmisen ja alpakan välille on käytännössä 

mahdotonta niin, että siinä kunnioitettaisiin myös alpakan toiveita ja tarpeita. Niinpä alpakan rooli 

asiakastyössä onkin erilainen hevoseen ja koiraan verrattuna. 

Sen vuoksi alpakan kanssa ei voida tehdä esimerkiksi sellaisia harjoituksia, joissa siihen pyritään 

saamaan luotua luottamuksellista yhteyttä eläimeen kosketuksen avulla. Alpakoiden kanssa 

sosiaalisten taitojen harjoittelu onkin enemmän oman herkkyyden etsimistä ja alpakan 

hienovaraisten viestien havainnointia. Nämä harjoitukset ovat osoittautuneet asiakkaille todella 

mieluisiksi, vaikka on yksittäisiä aikuisia, joille on pettymys se, että karvaa ei saakaan koskettaa. 

2. Kauhusta kangistuminen 

Toinen alpakalle ominainen, hevosesta poikkeava piirre on se, että se voi reagoida äkilliseen 

lyhytaikaiseen stressiin jähmettymällä (menee makuulle ja pysyy makuulla) sen sijaan, että lähtisi 

pakoon. Tämä ele voidaan helposti tulkita ja tulkitaankin usein väärin niin, että alpakka on rento, 

vaikka tosiasiassa se on äärimäisessä stressitilassa ja voi tilanteen jatkuessa pahimmillaan myös 

pyörtyä. Sen vuoksi alpakan kanssa ei voida tehdä sellaisia harjoituksia, joissa sille aiheutetaan 

pelkoa, uhkaa tai ahdistusta. Samoin alpakan kanssa on oltava hyvin tarkkana siinä, ettei 

toiminnassa aiheuteta sellaista äkillistä stressiä, että alpakalla ei ole muuta keinoa kuin asettua 

makuulle. Sama ilmiö on tuttu lehmiltä, lampailta ja aaseilta, joista jälkimmäisille onkin tullut 

itsepäisyyden leima. Näillä kaikilla kolmella eläimellä on kuitenkin puolellaan se, että niille kosketus 

voin olla myönteinen asia ja siksi ne voi kosketuksen avulla opettaa siihen, että tietyt tilanteet 

tuntuvat niistä mukavilta tai edes siedettäviltä. Alpakan kokemusmaailmassa liika läheisyys, 

pakoreitin sulkeminen ja kiinni pitely voi oikeasti olla henkeä uhkaava tilanne. 

3. Koko mahdollistaa epäreilun kohtelun 

Kun edellisiin kahteen ominaisuuteen yhdistetään alpakan koko, lopputulos on alpakan kannalta 

epäedullinen. Aikuinen alpakka painaa noin 45-80 kiloa. Laamaan verrattuna alpakka on juuri sen 

verran pienempi, että sitä voidaan käsitellä voimalla eli pakottaa fyysisesti tilanteisiin, joihin se joko 

ei halua mennä tai joita se pelkää vähän tai kuollakseen. On ihan tavallista esimerkiksi nostaa 

alpakka kuljetusautoon tai -autosta, kun se on mennyt makuulle pelosta eikä halua liikkua 

mihinkään. Vain harvalla ihmisellä on aikaa ja halua opettaa alpakalle sille sopivalla tahdilla uusia 

asioita ihan vain siksi, koska se ei ole välttämätöntä. Kerintätilanteissa on esimerkiksi aivan yleistä, 

että alpakkaa nostetaan karvoista ilmaan ja siirretään sinne, minne sen halutaan menevän. Saman 

asian voisi tehdä niin, että antaisi eläimelle aikaa ja tekisi tilanteesta niin vähän pelottavan kuin 

mahdollista. Samoin hoitotoimenpiteet tehdään usein pakolla, koska se on mahdollista. Laama, joka 

painaa ratkaisevan verran enemmän, rauhoitetaan usein vastaavia tilanteita varten, jotta tilanne 

olisi ihmiselle vaaraton. 



Alpakalle on mahdollista opettaa rento suhtautuminen sen arjen asioihin, mutta koska alpakoita on 

usein lauma, harvalla on aikaa ja energiaa nähdä sitä vaivaa.  

Kun Suomessa puhutaan alpakasta ja eläinavusteisesta toiminnasta, lähes aina on kyse tilanteista, 

joissa alpakka on yksin ilman laumansa seuraa usein jossain laitoksessa, alpakkaa halataan tai 

silitetään, sen kanssa mennään agilityrataa tai se on markkinoilla tai kyläjuhlassa pienessä 

aitauksessa, josta sillä ei ole pakomahdollisuutta ja jossa ei usein ole edes yhtään reunaa, jonne 

ihminen ei pääsisi aivan lähelle aitaa. Sillä ei näissä tilanteissa ole mahdollisuutta valita, haluaako se 

olla niissä eikä edes mahdollisuutta väistää ihmistä ja kosketusta. Onneksi useimmat ihmiset ottavat 

alpakalle kaverin noihin tilanteisiin, mutta erityisesti laitosvierailuilla käy usein myös yksittäisiä 

alpakoita. 

Kun otetaan huomioon edellä kuvatut ominaisuudet ja se tosiseikka, että kytketyn eläimen ja 

asiakkaan vuorovaikutus on erilaista kuin vapaasti liikkuvan eläimen ja ihmisen vuorovaikutus, 

mielestäni alpakka sopii työpariksi vain osana omaa laumaansa ja omassa elinympäristössään. Näin 

voidaan taata toiminnan eettisyys kaikkien osapuolien kannalta sekä vaikuttavauus asiakkaan 

kannalta. 

Kun näen alpakan, joka tulee irrallaan kuljetusautoon ja siirtyy irrallaan vanhainkodin ovesta sisään 

ja hyppää agilityradan irrallaan ohjaajan kanssa yhdessä, saatan muuttaa mieleni, mutta toistaiseksi 

ajattelen näin ja toimin alpakoiden kanssa vain niiden kotitallissa ja -tarhassa. 

Miksi alpakka soveltuu silti hyvin eläinavusteiseen toimintaan? 

Edellisten piirteiden lisäksi alpakoilla on omassa elinympäristössään elelevinä eläiminä monia 

sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä mainioita työkavereita monenlaisten asiakasryhmien 

kanssa työskennellessä:  

Ne ovat erittäin herkkiä eläimiä ja antavat siten välittömän palautteen toisilleen ja ihmisille. Niiden 

avulla voi oppia sekä tunnistamaan oman toiminnan ja tunteiden eri voimakkuuksia että 

havainnoimaan tarkemmin muiden eleitä ja olotiloja.  

Samaan aikaan ne ovat myös äärimmäisen uteliaita ja ”anteeksiantavaisia”, joten asiakkaalla on 

hyvä tilaisuus harjoitella omaa tapaansa olla ja toimia samankin alpakan kanssa, kun välissä on pieni 

tauko. Alpakat ovat harvoin ns. pitkävihaisia vaan lähestyvät samaa ihmistä ikävänkin kokemuksen 

jälkeen pian taas uteliaan avoimesti ja erottuu tässä esimerkiksi koirasta hyvin selvästi. 

Suuri yksilöetäisyys – alpakat pitävät etäisyyttä toisiinsa ja siten myös ihmisiin. Niinpä niiden kanssa 

on hyvä tehdä töitä erilaisten asiakasryhmien kanssa: eläimiä arastelevien ihmisten, autisminkirjon 

ihmisten, aistiyliherkkien, päihdeongelmaisten ja sellaisten aikuisten, jotka ovat jossain vaiheessa 

elämäänsä kokeneet, että heidän henkilökohtaisia rajojaan ollaan rikottu. Alpakat kunnioittavat 

lähes poikkeuksetta toistensa rajoja erittäin tarkasti (joitakin oreja lukuun ottamatta) ja vahvistavat 

siten ihmisen omien rajojen kunnioitetuksi tulemisen kokemusta. Edellä mainittuihin ihmisryhmiin 

kuuluvilla ihmisillä on myös usein luontaisesti alpakan kannalta oikeanlainen tapa suhtautua 

eläimiin, jolloin he saavat luotua alpakoihin sellaisen vuorovaikutussuhteen, joka on 

molemminpuolisesti palkitseva, ruokkii siten itse itseään ja kannustaa uusiin sosiaalisiin 

kontakteihin. Ne tarjoavat tilaisuuden sellaisiin onnistumisen kokemuksiin, joita ei välttämättä ole 



vuosikausiin tai koskaan kokenut muiden ihmisten eikä muunlajisten eläintenkään kanssa. Kaikki 

eivät pidä siitä, että koira tulee syliin tai nuolee kasvoja tai edes käsiä, tai että hevonen puhaltaa 

suurilla sieraimillaan naamalle. 

Allergisoimattomuus on myös ominaista alpakoille, ja sen vuoksi myös esimerkiksi koirille, kissoille 

tai hevosille allergiset voivat usein olla tekemisissä alpakoiden kanssa. 

Alpakka on aina elämys! Suurin osa Villitarhassa käyvistä ihmisistä ei ole 
koskaan nähnyt alpakkaa, joten se on ihan sinällään sykähdyttävä 
kokemus asiakkaille. Moni tuleekin Villitarhaan ihan vain katsomaan 
alpakoita ja ihmettelemään niiden olemusta, joka ei vastaa mitään 
aiemmin heidän kohtaamaansa eläintä. Se on sellaisenaan myönteinen 
elämys useimmille. Lisäksi alpakkalauman oleilun ja syömisen 
katselemisella on vastaavat stressiä alentavat ja hyvänolontunnetta 
lisäävät vaikutukset kuin minkä tahansa muun hyvinvoivan eläimen 
tarkkailulla. Nämä ovat kaikki eläinavusteisen toiminnan 
perustavoitteita, ja vaikka eläimet eivät osallistuisi aktiivisesti 
työskentelyyn, niiden ja ympäristön läsnäolo lisäävät työskentelyn 
vaikuttavuutta. 
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