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1. JOHDANTO 1 

 2 

Opinnäytetyöhön liittyvä lammasavusteinen valmennus toteutettiin Hellämie-3 

len Tilalla Loimaalla ajalla 12/2020-3/2021. Hellämielen Tila on oma toimi-4 

nimeni, jonka yritystoiminta alkaa 15.4.2021 myönnetyn starttirahan turvin. Ta-5 

voitteena on tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen palveluita sekä muita luonto- ja 6 

eläinavusteisia/green care-palveluita erityisryhmille ja muille ryhmille esteettö-7 

mästi.  8 

Tilalla asuu noin 40 eläintä (kanoja, kaneja, kissoja, koiria, vuohia ja lampaita), 9 

joista valtaosa on kodinvaihtaja- tai rescuetaustaisia. Tilan arvoihin kuuluu 10 

ekologisuus, elämän kunnioittaminen ja eettisyys, jotka näkyvät esimerkiksi 11 

rakentamiseen ja ravitsemukseen liittyvinä kestävän kehityksen yksityiskoh-12 

tina.  13 

Tila on pieni, kooltaan noin 1 hehtaarin kokoinen, jos toki laidunmaata on saatu 14 

käyttöön naapurin joutomailta. Tilalla on myös perheeni koti. Asiakastiloihin 15 

lukeutuu navetta, lampola, laavu, esteetön biokäymälä sekä lämmin huone si-16 

sätilatyöskentelyä varten.  17 

Olen valmistunut sosionomiksi (AMK) v. 2001, suuntauksena sosiokulttuurinen 18 

työ. Olen toiminut sosiaalialalla siitä saakka toimien lasten, lastensuojelun jäl-19 

kihuollossa olevien nuorten, kehitysvammaisten, vanhusten sekä päihde- ja 20 

mielenterveyskuntoutujien kanssa, josta viimeisimmästä minulla on pisin ja 21 

monipuolisin työkokemus.  22 

Opiskelin v. 2010 seksuaalineuvojaksi. Vuonna 2016 suoritin matkailualan pal-23 

velutuotannon ammattitutkinnon, joka painottui green care-palveluihin. 24 

Vuonna 2019 valmistuin luonto- ja ympäristöohjaajaksi ja v. 2020 rakentavan 25 

vuorovaikutuksen ohjaajaksi. Lisäksi minulla on lukuisia lyhyempiä koulutuksia 26 

mm. terapeuttisista työmenetelmistä ja mielenterveyden tukemisesta.  27 

 28 

 29 

 30 
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2. OPINNÄYTETYÖN AIHEEN VALINTA  31 

 32 

Kiinnostuin kokeilemaan lampaan soveltuvuutta eläinavusteisessa valmen-33 

nuksessa monestakin eri syystä: Ensinnäkin, koira- ja hevosavusteinen toi-34 

minta eri muodoissaan on Suomessa jo suhteellisen vakiintunutta, mutta lam-35 

paan käytöstä eläinavusteisessa valmennuksessa ei ole saatavilla paljoakaan 36 

materiaalia. Toisekseen, lammas on monin tavoin potentiaalinen eläinavustei-37 

seen valmennustyöhön, sillä se on turvallinen kokonsa ja käytöksensä vuoksi. 38 

Lammas ilmaisee pakoeläimenä suoraan omia tunnetilojaan ja ”pakottaa” lem-39 

peästi ihmisen muuttamaan käyttäytymistään, mikä toimii oivallisena alustana 40 

erilaisten sosiaalisten taitojen ja itsesäätelyn opettelulle. Kolmanneksi, kesy 41 

lammas nauttii kosketuksesta ja hellittelystä, on perso herkuille ja luonteeltaan 42 

utelias eläin.  43 

Omassa toiminnassani pidän tärkeänä, että lammasavusteisessa valmennuk-44 

sessa eläin kohdataan yksilönä, johon lähdetään rakentamaan kahdenvälistä 45 

vuorovaikutussuhdetta, jota eläinavusteinen valmentaja tukee, sanoittaa ja 46 

hyödyntää valmennustyössään. Tämän toimintatavan ja oman arvomaailmani 47 

vuoksi itselleni on ensiarvoista, että lammas ei ole tuotantoon kuuluva hyöty-48 

eläin, vaan lemmikki, johon asiakas uskaltaa kiintyä tarvitsematta ajatella tuo-49 

tantoeläimen lyhyttä elämänkaarta ja siihen liittyvää luopumisen tuskaa tai 50 

mahdollisesti omia arvoristiriitojaan. 51 

 52 

 53 

3. RATKAISUKESKEISYYS 54 

 55 

Ratkaisujen rakentamisen lähestymistavan ovat kehittäneet Steve de Shazer 56 

ja Insoo Kim Berg yhdessä työtovereidensa kanssa 1970-luvulla. Heidän työs-57 

kentelyssään oli keskeistä kiinnittää huomiota siihen, mikä on hyödyllistä, mikä 58 

asiakkaan elämässä toimii ja minkä asioiden asiakas haluaa elämässään jat-59 

kuvan. Ongelmalähtöisen auttamistyön sijaan ratkaisukeskeisyydessä kiinni-60 

tetään huomiota siihen, mitä vahvuuksia asiakkaalla on ja miten asiakas on 61 

onnistunut selviytymään joskus hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. (DeJong & 62 

Berg 2013, 18-23.) 63 
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Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet voidaan kuvata seuraavasti ja ne oh-64 

jaavat ratkaisukeskeistä työotetta: 65 

• Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä. 66 

• Jos jokin ei toimi, tee jotain eri tavalla. 67 

• Jos jokin toimii, tee sitä lisää. 68 

• Pienet askeleet voivat johtaa suuriin muutoksiin. 69 

• Ratkaisu ei ole välttämättä yhteydessä ongelmaan. 70 

• Mikään ongelma ei ole aina läsnä, aina on poikkeuksia. 71 

• Tulevaisuutesi on luotavissa ja neuvoteltavissa. 72 

(Pichot 2012, 24.) 73 

 74 

 75 

3.1 Ratkaisukeskeisyyden menetelmiä 76 

 77 

3.1.1 IHMEKYSYMYS 78 
 79 

Ratkaisukeskeisyydessä käytetään erilaisia menetelmiä asiakkaan autta-80 

miseksi. Yksi niistä on ihmekysymys, jonka voi muotoilla seuraavalla tavalla: 81 

”Nyt haluan kysyä sinulta erikoisen kysymyksen. Oletetaan, että sillä aikaa, 82 

kun nukut ensi yönä ja koko talo on hiljainen, tapahtuu ihme. Ihme on se, että 83 

ongelma, joka tuo sinut tänne, ratkeaa. Mutta koska olit unessa, ei tiedä aa-84 

mulla, että ihme tapahtui yön aikana. Kun heräät huomenna aamulla, mikä olisi 85 

muuttunut elämässäsi? Mistä päättelisit, että ihme on tapahtunut ja ongelma, 86 

joka toi sinut tänne, on poistunut?” (DeJong & Berg 2013, 89.) 87 

Ihmekysymys toimii pelinavauksena ja jatkokysymysten avulla päästään mää-88 

rittelemään varsinaisen (väli)tavoitteen tunnusmerkit (De Jong & Berg 2013, 89 

90). 90 

 91 

 92 
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3.1.2 RATKAISUJEN RAKENTAMISEEN TÄHTÄÄVÄ  93 

HAASTATTELU 94 
 95 

Asiakkaat voivat yleensä rakentaa ratkaisuja ongelmiinsa ilman, että asiakas 96 

tai työntekijä arvioi tai ymmärtää ongelmien tarkkaa luonnetta. Ratkaisun ra-97 

kentamisen ensimmäinen vaihe on ongelman kuvaaminen, jolloin asiakas voi 98 

kuvata omin sanoin ongelmansa tai huolensa, johon haluaisi muutosta ja jonka 99 

aikana työntekijä kuuntelee huolellisesti ongelmapuhetta hahmotellen seuraa-100 

vaa askelta, joka käynnistää ratkaisupuheen. (DeJong & Berg 2013, 27-29.) 101 

Tavoitteen kirkastamisen vaiheessa asiakkaan kanssa hahmotellaan, mikä 102 

hänen elämässään olisi erilaista ongelman ratkettua. Työntekijänä tulee kun-103 

nioittaa sekä niitä suuntia, joihin asiakas haluaa elämässään mennä että niitä 104 

sanavalintoja, joilla he tilannettaan kuvaavat. Sen jälkeen voidaan tutkia poik-105 

keuksien esiintymistä: Milloin ongelmat eivät ole esiintyneet (ainakaan siinä 106 

määrin)? Kuka teki ja mitä, jotta poikkeus tapahtui? Asiakkaan havainnot tulee 107 

nähdä osoituksina heidän sisäisestä vahvuudestaan ja tietona siitä, mitä hyö-108 

dyllisiä ulkoisia vahvuuksia heidän elämäntilanteessaan on. (De Jong & Berg 109 

2013, 28-29.) 110 

Työntekijän antaessa palautetta, se sisältää positiivisen palautteen siitä, mitä 111 

asiakas on jo tehnyt sekä yleensä myös ehdotuksia, mitä asiakas voisi tarkas-112 

tella seuraavalla kerralla. Palaute pohjautuu aina asiakkaan kertomaan ja kes-113 

kittyy siihen, mitä asiakas voisi tehdä lisää ja mitä asiakas voisi tehdä toisin 114 

saavuttaakseen tavoitteensa. (De Jong & Berg 2013, 28.) 115 

Haastattelua tehdessään työntekijän tulisi kuulla asiakasta mahdollisimman 116 

huolellisesti ja irrottautua omista tulkinnoista ja viitekehyksistä pitäytyen ha-117 

vainnoissa. Hyödyllistä on kuunnella aluksi, kuka ja mikä on asiakkaalle tär-118 

keää. Kysymyksiä esitettäessä on olennaista pohjata seuraava kysymys asi-119 

akkaan edeltävään (tai sitä edeltävään) lauseeseen käyttäen asiakkaan omia 120 

sanavalintoja, jolloin kysymykset ja vastaukset johtavat uusiin mahdollisuuk-121 

siin, ja työntekijän on mahdollista esittää kysymykset asiakkaan viitekehyk-122 

sestä käsin. Kysymysten on hyvä olla avoimia kysymyksiä. Kysymyssanojen 123 

”kuka”, ”mitä”, ”missä”, ”milloin” avulla voidaan saada kuvailevia tarkennuksia. 124 

(De Jong & Berg 2013, 31-33, 35.) 125 



5 
 

Haastattelun edetessä työntekijän on hyvä toistaa asiakkaalle hänen ajatuksi-126 

aan, tunteitaan ja tekojaan yhteenvedonomaisesti. Työntekijä voi toistaa myös 127 

lyhyemmin ja omin sanoin, jolloin asiakkaalle avautuu mahdollisuus korjata, 128 

laajentaa tai selkeyttää sanomaansa. Työntekijän on hyvä kiinnittää huomiota 129 

myös omaan elekieleen, joka tutkitusti vahvistaa asiakkaan kokemusta siitä, 130 

kuunteleeko työntekijä häntä kunnioittavasti ja huolellisesti. Myös työntekijän 131 

on hyvä havainnoida asiakkaan elekieltä käytettyjen sanojen lisäksi. (De Jong 132 

& Berg 2013, 38-40.) 133 

 134 

 135 

3.1.3 ASTEIKKOKYSYMYKSET 136 
 137 

Asteikkokysymykset ovat osa ratkaisujen rakentamista ja niiden avulla mita-138 

taan säännöllisesti, miten asiakas on edistynyt matkallaan kohti ratkaisuja. 139 

Asiakas arvioi asteikolla 0-10, missä kohtaa he kokevat olevansa kohti tavoit-140 

teen saavuttamista, jonka jälkeen voidaan tutkia, mitä vielä pitäisi tehdä, jotta 141 

he kokisivat ongelman olevan kokonaan ratkaistu. (De Jong & Berg 2013, 28-142 

29.) 143 

 144 

 145 

3.2 Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen  146 

valmennus 147 

 148 

Eläinten mukanaolo hoidon tukena jaetaan eri luokkiin, joiden kattoterminä on 149 

eläinavusteinen työskentely (Animal Assisted Interventions, AAI). Eläinavus-150 

teiset aktiviteetit/eläinavusteinen toiminta (Animal Assisted Activities, AAA) 151 

ovat virkistys- ja harrastustoimintaa, joiden toimijat ovat usein vapaaehtoisia 152 

eikä toimintaan sisälly yksilöllistä tavoitteiden asettelua. Eläinavusteinen tera-153 

pia (Animal Assisted Therapy, AAT) on puolestaan sosiaali- tai terveydenalan 154 

ammattilaisen tai kasvatuksen ammattilaisen tuottamaa tavoitteellista toimin-155 

taa, jonka alle myös ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus sijoittuu. 156 

Kuitenkin aina, kun käytetään terapeutti- nimikettä, taustalla on oltava Valviran 157 
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hyväksymä ammattinimikkeen käyttöoikeus. (Ikäheimo 2015, 10-11; Salovuori 158 

2014, 53.) Jatkossa käytän selkeyden vuoksi vain termiä ”valmentaja”, koska 159 

opinnäytetyö käsittelee valmennustyötä. 160 

Ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmennuksen luonne on lyhyttera-161 

pianomainen, jonka kesto määritellään noin 5-10 tapaamiskertaan, mikä tukee 162 

ajatusta, että muutos voi tapahtua suhteellisen nopeastikin. Eläinavusteista 163 

valmennusta voi suorittaa edellisessä luvussa mainittu ammattilainen, jolla on 164 

ammatillinen täydennyskoulutus eläimen käyttöön osana kuntouttavaa työtä. 165 

Eläinavusteinen valmennus on tavoitteellista toimintaa ja valmentaja osaa laa-166 

tia kuntoutus-, hoito- tai valmennussuunnitelman. (Ikäheimo 2013, 92-93.) 167 

Eläimen osallisuus osana valmennustyötä sopii hyvin ratkaisukeskeisyyden 168 

periaatteisiin, joihin liittyy asiakaskeskeisyys, asioiden tarkastelu eri näkökul-169 

mista ja erilaisten mielipiteiden huomioiminen. ”Ratkaisukeskeinen eläinavus-170 

teinen vuorovaikutustapahtuma on asiakaslähtöinen, voimavarakeskeinen ja 171 

asiakkaan elämänhallintaa edistävä toimintamalli.” (Ikäheimo 2013, 94.)   172 

Eläimen läsnäolo vuorovaikutussuhteessa voi nopeuttaa luottamuksen synty-173 

mistä ja toimii välikappaleena valmentajan ja asiakkaan vuorovaikutussuh-174 

teessa. Eläimen läsnäolo voi aktivoida asiakkaan muistoja, ajattelua ja yksi-175 

tyiskohtien käsittelyä. Valmentajalla on käytössään erilaisia työmenetelmiä, 176 

joiden kautta asiakas ohjataan uusien oivallusten äärelle ja ratkaisut löytyvät 177 

asiakkaan omina prosesseina auttaen asiakasta pääsemään asettamiinsa ta-178 

voitteisiinsa. (Ikäheimo 2013, 94.) 179 

Eläimen käyttöä ratkaisukeskeisessä valmennuksessa puoltaa mm. se, että 180 

eläin ei pohdi menneitä, vaan elää ”tässä ja nyt”. Eläimen ja ihmisen välille 181 

pystyy luomaan vuorovaikutusta, eläimen kanssa voi tehdä yhteistyötä ja se 182 

ilmaisee tunteitaan. Eläin on sosiaalinen ja kaipaa kannustusta, kuten ihmi-183 

nenkin. Eläimen kosketus on asiakkaalle usein merkityksellistä ja eläin mah-184 

dollistaa sellaistenkin asioiden kuvaamisen, johon sanat eivät aina ulotu tai 185 

ovat vasta löytymässä tuoden valmennukseen mahdollisuuden sanattomien 186 

kokemusten ilmaisuun ja käsittelyyn. (Ikäheimo 2013, 95.) 187 

Eläinavusteinen valmennus auttaa asiakasta käsittelemään ja jäsentämään 188 

omaa elämäntilannettaan, eheyttää sisäisen kokemuksen ja ulkoisen maail-189 

man välistä yhteyttä, auttaa löytämään elämänsä merkityksiä tai 190 
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muotoilemaan niitä uudelleen. Kokonaisvaltaisen tarkoituksenmukaisuuden, 191 

hallinnan ja kyvykkyyden tunteet tukevat asiakasta jatkamaan omaa elä-192 

määnsä kokien sen mielekkäänä ja tyydyttävänä ristiriidoista ja epätäydellisyy-193 

destä huolimatta. (Ikäheimo 2013, 94.) 194 

 195 

 196 

4 LAMMAS 197 

 198 

4.1 Lampaan ja ihmisen yhteiselo 199 

 200 

Lampaan ja ihmisen yhteinen historia on alkanut jo 11 000 vuotta sitten. Lam-201 

paan (Ovis aries) lähisukulainen on aasialainen mufloni (Ovis orientalis) eli vil-202 

lilammas, josta nykyiset lammasrodut pitkälti periytyvät. Alun perin lampaat 203 

ovat eläneet vuoristoissa ja laajoilla tasangoilla laumoissa. Ihminen on kesyt-204 

tänyt villilampaita eri alueilla, ja vuosisatojen kuluessa sarvellisuus on vähen-205 

tynyt, raajat lyhentyneet ja villan laatu ja väri on muuttunut. (Hassinen & To-206 

biasson 2016, 6, 9, 23.) 207 

Lampaalla on ollut monipuolinen rooli suomalaisessa maataloudessa ja Suo-208 

messa lampaita arvellaan olleen jo kivikaudella: varhaisin varmistettu lam-209 

paanluulöydös on pronssikaudelta (noin 820-500 eaa.). Vielä 1900-luvun 210 

alussa liki kaikissa maaseutumökeissä on olut muutama kotitarvelammas. Lai-211 

duntavat lampaat ovat tehneet arvokasta maisemanhoitotyötä laiduntaessaan 212 

niityillä, saaristossa ja luonnonlaitumilla. Lampaista on saatu villaa ja lihaa 213 

sekä nykyisellään myös lampaan maitoa käytetään jäätelöiden ja juustojen val-214 

mistukseen. (Hassinen & Tobiasson 2016, 6, 9.) 215 

Suomalaisia alkuperäisrotuja ovat suomenlammas (josta säilytetään erillisen 216 

pienenä kantana jaalanlammasta), kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas. 217 

Maailmalla lammasrotuja on satoja. Suomalaiset maatiaislampaat ovat kehit-218 

tyneet niukoissa olosuhteissa, mikä on ollut tarkoituksenmukaista köyhissä ja 219 

puutteellisissa oloissa. Maatalouden kehittymisen myötä Suomeen alettiin 220 

tuoda ulkomailta rotuja, joiden lihan- ja maidontuotto oli runsaampaa. (Hilska 221 

2018, 1; Hassinen & Tobiasson 2016, 10.)  222 
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4.2 Lampaan lajityypillinen toiminta ja  223 

käyttäytyminen 224 

 225 

Lammas on pääsääntöisesti päiväaktiivinen eläin. Se kuluttaa päivästä 5-8 226 

tuntia syöden ja märehtien. Lammas lepää ja märehtii yleensä maaten, mikäli 227 

sillä on kuiva ja miellyttävä makuupaikka käytettävissään. Nukkuessaan lam-228 

mas laskee päänsä maata vasten mahallaan maatessaan, joskin nuoret yksilöt 229 

voivat nukkua myös oikealla kyljellään pötsin jäädessä vasemmalle puolelle. 230 

Lammas lepää päivän aikana noin 7-8 tuntia, josta unta on noin 3,4 tuntia ja 231 

siitä syvää REM-unta on 45 minuuttia. Lampaat eivät nuku koskaan yhtä aikaa. 232 

(Hilska 2018, 1-2.) 233 

Lammas on laumaeläin, jonka luontainen vähimmäiskoko on 4-5 eläintä, ja 234 

luonnossa lauma koostuu emoista ja niiden eri-ikäisistä uuhikaritsoista nuorien 235 

pässien muodostaessa omia poikamiesryhmiä eli pässilaumoja. Suuressa lau-236 

massa lampaat muodostavat alaryhmiä tai perhelaumoja. Lampailla on voima-237 

kas tarve pysyä laumassa ja laumastaan erotettu yksilö pyrkii kaikin keinoin 238 

takaisin laumansa pariin. (Hassinen & Tobiasson 2016, 24.) Lammas on su-239 

kurakas ja jos se ei voi valita lähisukulaisiaan, se pyrkii muodostamaan sosi-240 

aalisen lähipiirin, joiden seuraan hakeutua pelottavissa tilanteissa (Hilska 241 

2018, 1). 242 

Lampaiden käytös on voimakkaasti synkronoitunutta eli lauman toimet tapah-243 

tuvat samaan tahtiin. Lampaat kommunikoivat toisilleen äänellä, ruumiinasen-244 

nolla ja liikkeillä, ja myös haju ja maku ovat tärkeitä yhteydenpitovälineitä. Kat-245 

seella lammas varmistaa, missä muu lauma oleskelee ja joutuessaan lau-246 

masta eroon, se määkii hätääntyneenä, jolloin lajitoverin vastaus auttaa eksy-247 

neen suunnistamaan laumansa luo. (Hassinen & Tobiasson 2016, 25.) Emän 248 

ja karitsan keskinäinen side alkaa ensimmäisten elinminuuttien aikana, ja jo-249 

kaisen uuhen ja karitsan välillä on oma yhteysäänensä (Hilska 2018, 2). 250 

Lampaalla on hyvä muisti ja se muistaa pitkään sekä hyvät että huonot koke-251 

mukset. Lammas tunnistaa oman hoitajansa ja saattaa suhtautua epäilevästi 252 

vieraisiin ihmisiin: varuillaan oleva lammas nostaa päänsä pystyyn kohdetta 253 

tuijottaen ja uhan edessä se potkii maata voimakkaasti etujaloillaan. Lau-254 

massa lammas tunnistaa noin 50 lajitoveriaan jopa parin vuoden erossaolon 255 

jälkeen. (Hassinen & Tobiasson 2016, 26.) 256 
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4.3 Lampaan hoito ja hyvinvointi 257 

 258 

4.3.2 LAMPAIDEN PITOPAIKKA 259 
 260 

Lampaan pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja tur-261 

vallinen, sekä mahdollisimman hyvin eläimen luontaiset tarpeet huomioon ot-262 

tava ja sen tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kyl-263 

myyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Lampaiden on voitava pitopaikassaan 264 

seistä ja levätä luonnollisessa asennossa, nousta makuulta luonnollisella ta-265 

valla sekä liikkua, ja makuupaikkoja tai -aluetta on oltava riittävästi, jotta kaikki 266 

lampaat voivat halutessaan asettua yhtä aikaa makuulle. Sairasta tai vahin-267 

goittunutta lammasta varten on oltava erillinen tila, jossa eläintä voidaan hoitaa 268 

siten, että sillä on näköyhteys muihin lampaisiin. Tilassa on oltava riittävä il-269 

manvaihto, lampaalle sopiva valaistus eikä tilassa saa esiintyä jatkuvaa melua 270 

(yli 65 desibeliä). Pinta-alavaatimukset ovat sidoksissa käytettyyn lattiamateri-271 

aaliin ja eläimen kokoon ja tiineyteen ollen vaihteluvälillä 0,25m2-1,7m2 yksi-272 

löä kohden. (Evira 2012, 5-6, 15.) 273 

Lampola voi olla lämmin lampola, kylmälampola tai näiden välimuoto. Molem-274 

missa on omat hyvät ja huonot puolensa: lämmin lampola mahdollistaa karit-275 

soinnin ympäri vuoden, mutta saattaa tuottaa haasteita sisäilman laadun ja 276 

ilmankosteuden suhteen. Kylmälampolassa lampola suojaa lähinnä tuulelta ja 277 

sateelta, ja lämpöä tuottaa maatuessaan kestopehku, jota kuivitetaan pitkin 278 

talvea. Monet lampurit ovat todenneet lampaiden pysyvän terveempinä kylmä-279 

lampolassa, joskin karitsointi on syytä jättää kevääseen ja käyttää tarvittaessa 280 

kohdelämmittimiä. Lampaiden hyvinvoinnin kannalta olisi hyvä, jos ne pääse-281 

vät talvellakin ulkoilemaan ulkoilutarhaan. (Hassinen & Tobiasson 2016, 37-282 

41.) 283 

Lampaiden ulkotarha ja laidun on oltava aidattu lampaille turvallisin materiaa-284 

lein ja aidat on pidettävä hyvässä kunnossa. Verkkoaitoja on tarvittaessa kiris-285 

tettävä verkkoon takertumisen ehkäisemiseksi ja sähköaidat eivät saa aiheut-286 

taa lampaille tarpeetonta kärsimystä. (Evira 2012, 8.) Lampailla on myös ke-287 

sälaitumella oltava säänsuojaa, joka voi olla erillinen katos tai puuston antama 288 

suoja (Hassinen & Tobiasson 2016, 45). 289 
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Lampaiden hyvinvointi on tarkistettava vähintään kerran päivässä ja tarkastuk-290 

sessa tulee huomioida erityisesti vastakerityt, sairaat, heikkokuntoiset ja va-291 

hingoittuneet lampaat samoin kuin tiineet, synnyttävät ja vastasyntyneet yksi-292 

löt. Uusien eläinten tullessa laumaan on kiinnitettävä huomiota sosiaalisten 293 

suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti seuraaviin käytösongel-294 

miin. (Evira 2012, 10.) 295 

 296 

 297 

 298 

 299 

 300 

 301 

 302 

 303 

 304 

 305 

 306 

 307 

 308 

 309 

 310 

Lampaat kävivät levolle valmennuksen aikana. Kuva: Asiakas 2021 311 

 312 

 313 

4.3.3 LAMPAAN KOHTELU JA KÄSITTELY 314 
 315 

Eläinsuojelulain mukaan lampaita on kohdeltava rauhallisesti ja niiden käsitte-316 

lyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lajinomaista käyttäytymistä, 317 
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kuten laumavaistoa, eikä sitä saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti, tar-318 

peettomasti pelotella tai kiihdyttää. Lammasta ei saa raahata sarvista, jaloista, 319 

hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen tai käsitellä aiheuttaen tarpee-320 

tonta kärsimystä. Jos lammasta on pidettävä paikoillaan, se on painettava is-321 

tuma-asentoon tai kyljelleen makuulle (ei selälleen makuulle), eikä sitä saa 322 

tehdä liikkumattomaksi sähkön avulla. (Evira 2012, 13.) 323 

Lampaan käsittelyssä tärkeää on luottamus, ja pienessä lammaskatraassa 324 

lampaat kesyyntyvät helpommin. Lammas on luonteisesti utelias ja ihmisen 325 

rauhallinen käytös saa varovaisuuden väistymään. Rauhallinen, matalaääni-326 

nen juttelu ja tutut kutsusanat helpottavat yhteistyötä, ja ruokapalkka tehostaa 327 

luokse tuloa aiheuttaen tosin samalla kovaäänistä kerjäämistä. (Hassinen & 328 

Tobiasson 2016, 65-66.) Pelokas lammas erittää vereensä ja virtsaansa fero-329 

moneja, jota myös lajitoverit kavahtavat (Hilska 2018, 3). 330 

Lampaan laumavaistoa voidaan käyttää hyödyksi lampaiden siirrossa: mikäli 331 

70% lampaista saadaan liikkeelle, loput seuraavat kyllä perässä. Lammas liik-332 

kuu luontaisesti kohti valoisampaa tilaa tai kohti laumatovereita, tukevammalle 333 

alustalle, ruoka- ja juomapaikkaa kohti ja rutiiniensa mukaisesti. (Hilska 2018, 334 

4.) 335 

Agrologi (AMK), eläintenkouluttaja Kaisa Hilskan (2018, 5-6) mukaan lam-336 

masta voi ja kannattaa myös kouluttaa käsittelyn helpottamiseksi, esimerkiksi 337 

riimun pukemiseen ja riimussa kulkemiseen. ”Vahvisteena toimii kaikki, mitä 338 

lammas haluaa ja minkä eteen se on valmis toimimaan.” Primäärivahvisteisiin 339 

kuuluvat biologiset tarpeet, kuten lauman seura, ruoka ja varjo kuumalla 340 

säällä, kun taas sekundäärisiä vahvisteita voivat olla esim. tutun hoitajan työ-341 

asu tai ruoka-astioiden ääni. Koulutuksessa on huomioitava aina ajoitus, vah-342 

visteen laatu ja vahvisteen tiheys. Vaatimustaso tulee sovittaa siten, että eläin 343 

onnistuu aina yli 60% yrityksistään.  344 

 345 

 346 

4.3.4 KERINTÄ JA SORKKIEN HOITO 347 
 348 

Eläinsuojelulain mukaan lammas on kerittävä vähintään kerran vuodessa 349 

(Evira 2012, 13). Kerintä olisi syytä suorittaa kuitenkin kaksi kertaa (kevät- ja 350 
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syyskerintä). Kevät- ja syysvilla ovat laadultaan erilaisia: kevätvilla on sisäti-351 

loissa olon jäljiltä likaisempi ja huopuneempi kuin laidunkauden jälkeinen syys-352 

villa. Kevätkerintä suoritetaan pakkasten väistyttyä ja syyskerintä sisäkauden 353 

alkaessa. (Hassinen & Tobiasson 2016, 77.)  354 

Kerinnän voi suorittaa eläinsuojelulain mukaan henkilö, jolla on riittävät tiedot 355 

keritsemistekniikasta ja riittävä taito kerinnän suorittamiseksi, joka on suoritet-356 

tava varovasti ja huolella (Evira 2012, 13). Kerintätapoja on useita: lammas voi 357 

olla sidottuna kaulapannasta tai päitsistä, kerintätelineessä tai ”istuen” kerijän 358 

jalkojen välissä. Kesy lemmikkilammas ei välttämättä vaadi kiinnipitoa ollen-359 

kaan. Kerinnän voi suorittaa taloussaksilla, käsikeritsimillä tai kerintäkoneella. 360 

(Hassinen & Tobiasson 2016, 78-80.) 361 

Eläinsuojelulain mukaan ”lampaiden sorkat on tarkastettava riittävän usein ja 362 

hoidettava tarvittaessa” (Evira 2012, 13). Sorkkien kunnolla on olennainen 363 

merkitys lampaan jalkojen asentoon ja kävelyyn, ja pitkäksi kasvanut sorkka 364 

taittaa jalan epänormaaliin asentoon rasittaen jalan niveliä ja jänteitä aiheut-365 

taen kipua. Hoitamaton sorkka on altis tulehduksille. Sorkkien hoito on tapana 366 

suorittaa kevätkerinnän yhteydessä sorkkasaksilla tai puutarhasaksilla, kun 367 

sorkkiin ei ole tullut luonnollista kulumaa talven aikana kuivikepohjalla. Hassi-368 

nen & Tobiasson 2016, 82.) 369 

 370 

Keritsijä Nina ja Cästis. Kuvaaja: Anne Mäkelä 2021 371 

  372 
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4.3.5 RUOKINTA 373 
 374 

Eläinsuojelulaissa lampaan ruokinnasta sanotaan, että lampaalle on annet-375 

tava riittävästi sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa ottaen huomioon 376 

kunkin eläimen tarpeet ja varmistaen, että jokainen eläin saa riittävästi ravin-377 

toa. Lampaalle ei saa antaa ravintoa, joka on sen terveydelle vaarallista eikä 378 

sille saa jättää antamatta ravintoaineita, joiden puuttumisen tiedetään aiheut-379 

tavan eläimen sairastumisen. (Evira 2012, 10.) 380 

Lampaan ruokinnan perustana on hyvälaatuinen, lehtevä heinä, joka pitää pöt-381 

sin kunnossa, ja päivittäisen karkearehun tarve on vähintään 1,5 kg päivittäin. 382 

Energiaa ja valkuaista lammas saa heinän lisäksi myös viljasta ja muista väki-383 

rehuista, joista sopivia ovat esimerkiksi kaura, ohra ja rypsi. Lisäksi lampaalla 384 

on oltava tarjolla koko ajan puhdasta vettä ja suolakivi. Kalsiumin, fosforin ja 385 

magnesiumin saanti on tärkeää luuston kehityksen ja aineenvaihdunnan suh-386 

teen ja siksi lampaille on hyvä antaa myös kivennäisseosta. Lampaiden ruo-387 

kintaa voi monipuolistaa antaen niille lisäksi lehdeksiä, havuja ja juureksia. 388 

(Hassinen & Tobiasson 2016, 59-64.) 389 

Lampailla on oltava aina saatavillaan raikasta vettä ja kylmissä lampoloissa on 390 

huolehdittava, ettei vesi pääse talvella jäätymään (Hassinen & Tobiasson 391 

2016, 64). Lammas juo vettä päivässä 2-10 litraa (Hilska 2018, 4). 392 

 393 

 394 

4.4 Lammas eläinavusteisessa työskentelyssä  395 

 396 

4.4.1 LAMMAS ELÄINAVUSTEISESSA VALMENNUK-397 

SESSA JA TERAPIASSA 398 

 399 

Eläinavusteisen terapian edelläkävijöitä on New Yorkin lähellä sijaitseva 400 

Green Chimneys Farm, joka on turvakoti löytöeläimille (Yli-Viikari ym., 21). 401 

Green Chimneys-yhdistys hyväksyy eläinavusteisiin toimintoihin myös tuotan-402 

toeläimiä, kuten lampaita (Soini & Lilja 2014, 63). Green Chimney’n alaisuu-403 

dessa toimii erityistarpeisten lasten koulu, jossa eläinavusteiset aktiviteetit 404 

ovat osa opetusta. Green Chimneys filosofia pohjautuu ajatukseen, että lapset, 405 
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joilla on mahdollisuus tutkia ja löytää sisäisiä vahvuuksiaan turvallisessa ja 406 

strukturoidussa luontopohjaisessa toimintaympäristössä, pystyvät kohenta-407 

maan itseluottamustaan, myötätuntoaan, sopeutumiskykyjään ja sosiaalisia 408 

taitojaan. (Green Chimneys 2021) 409 

Norjalaistutkimuksessa (Berget, Ekberg & Braastad 2008, 1, 4-5) on tutkittu 410 

psykiatrisista sairauksista kärsivien kuntoutumista maatilan eläimien avulla ja 411 

sen mukaan osallistujien minäpystyvyyden kokemus ja sopeutumiskeinot ko-412 

henivat huomattavasti.  413 

Suomessa esimerkiksi toimintaterapeutti Auli Laine tuottaa eläinavusteista toi-414 

mintaterapiaa Aulispalvelut-yrityksessään. Yrityksessä lampaat ovat myös 415 

tuotantoeläimiä ja osa maatiaislampaiden geeniperimän säilytystä. (Aulispal-416 

velut 2021.) 417 

Lampaiden osallisuudesta ratkaisukeskeiseen eläinavusteiseen valmennuk-418 

seen ei löydy kirjallisuudesta suoraa viittausta, huolimatta siitä, että Kelan te-419 

kemässä eläinavusteista terapiaa koskevassa katsauksessa se mainittiin koi-420 

ran, hevosen, kissan ja kanan ohella yleisimmin käytetyistä eläimistä 421 

eläinavusteisessa terapiatyössä (Hautamäki ym, 2018, 29).  422 

Eläinavusteisen terapian, jossa on käytetty kissoja, koiria ja hevosia, tutkimuk-423 

set ovat hyvin dokumentoituja. Sen sijaan maatalouden eläimistä ei ole paljoa-424 

kaan tehty kontrolloituja tutkimuksia osana kuntoutusta. Eri eläinlajeja käsitte-425 

levää kirjallisuuskatsausta eläinavusteisen toiminnan menetelmistä ei tiettä-426 

västi ole tehty, ja tuotantoeläimien käyttö eläinavusteisessa toiminnassa sisäl-427 

tää myös omia haasteitaan, olkoonkin, että ne voivat olla lemmikkieläimien ta-428 

paan ihmisen ystäviä. (Berget, Ekberg & Braastad 2008; Soini. & Lilja 2014, 429 

63.) 430 

Vuonna 1996 Delta Society julkaisi ensimmäiset eläinterapiaa koskevat suosi-431 

tukset terapiaeläinten valintamenettelyyn. Kotieläinten, kuten lampaan, sovel-432 

tuvuudesta eläinavusteisuuteen voi soveltaa mm. Kainuun ammattiopistossa 433 

on tehtyä kyyttöjen luonnetestiä, ja maailmalla lampaiden luonnetta on tutkittu 434 

viemällä eläimiä uuteen ympäristöön ja altistamalla niitä uusille ärsykkeille. 435 

Luonnetestit mittaavat eläinten käsiteltävyyttä, luokse tuloa, lähestymistä, eri-436 

laisiin tilanteisiin reagoimista ja ihmiseen tai uusiin asioihin kohdistuvaa pelok-437 

kuutta. (Soini & Lilja 2014, 63-72.) 438 
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4.4.2 LAMMAS OSANA KUNTOUTTAVAA TYÖTOIMINTAA 439 

JA GREEN CARE-PALVELUITA 440 
 441 

Pelson vankilassa vankien velvollisuutena on osallistua työtoimintaan, joista 442 

yksi vaihtoehto on lampolan toimintaan liittyvät työt. Työtoiminta on jakautunut 443 

aamu- ja iltavuoroihin, ja karitsointiaikaan myös yövuoroihin. Vankien työteh-444 

tävinä on ollut kaikki lampolan tehtävät, kuten karitsoinnissa avustaminen ja 445 

karitsoiden mahdollisesti tarvitsema tehohoito, kerinnät, ruokinta, tilojen siis-446 

teys ja huoltotyöt sekä aitojen ja lampaiden kunnon tarkistus laidunkautena. 447 

(Soini & Lilja 2014, 51-53.) 448 

Myös Isokummun lammastila Sievissä tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa aikui-449 

sille kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Työt ovat tavallisia lam-450 

mastilan töitä: lampaiden ruokintaa, karsinoiden siivoamista ja paikkojen kun-451 

nostusta. (Viilo 2017.) 452 

Erilaiset hoitoyhteisöt, kuten Helsingin Roihuvuoren vanhustenkeskus ja Kus-453 

taankartanon palvelukeskus ovat tehneet, voivat myös ottaa osaksi arkeaan 454 

kesälampaita, joiden katselu ja hoito on ilahduttanut koko hoitoyhteisöä (Salo-455 

vuori 2014, 61). 456 

 457 

 458 

4.4.3 LAMPAAN HYÖDYT ASIAKKAALLE  459 
 460 

Koska erityisesti lampaan hyödyistä eläinavusteisessa valmennuksessa ei ole 461 

suoraan saatavilla, käsittelen yleisemmällä tasolla eläinten hyvinvointivaiku-462 

tuksia ihmiseen ja eläinavusteisen toiminnan kuntouttavia elementtejä, joita 463 

eläimen mukanaolo tuo tullessaan. 464 

Eläinten terapeuttinen vaikutus on ollut jo kauan tiedossa, ja ensimmäinen 465 

uranuurtaja sillä saralla on ollut jo 1960-luvulla vaikuttanut lastenpsykologi Bo-466 

ris Levinson. Hän on ottanut käyttöön termin ”human-animal-bond”. (Ikäheimo 467 

2015, 222.) Eläinavusteisen toiminnan katsotaan alkaneen 1970-luvulla, kun 468 

vapaaehtoistyöntekijät ovat vieneet eläimiä erilaisiin hoitolaitoksiin virkistääk-469 

seen hoitolaitoksen asukkaita, mikä herätti hoivalaitosten kiinnostuksen. 1990-470 
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luvulla eläinavusteinen toiminta alkoi yleistyä ja 2000-luvulle tultaessa vapaa-471 

ehtoistoimintaan perustuva toiminta kasvoi nopeasti. (Soini & Lilja 2014, 66.) 472 

Eläinten kanssa toimiminen vaikuttaa monin tavoin ihmisen fysiologisiin toi-473 

mintoihin ja fyysisen terveyden tilaan. Eläinkontaktit vähentävät tutkitusti aller-474 

giaherkkyyttä sekä vaikuttavat suotuisasti ihmisen immuunipuolustusjärjestel-475 

mään. Koiran omistaminen on yhteydessä vähempiin vilustumisoireisiin ja eri-476 

tyisesti miehillä se ehkäisee selpelvaltimosairauksien esiintymistä. Koirien on 477 

todettu myös edistävän ihmisten kuntoutumista sairauksista, esimerkiksi sy-478 

dänkohtauksen jälkeen ja vähentävän stressireaktioita. (Helne & Silvasti 2012, 479 

257-258.) Eläimen läsnäolo sairaalaympäristössä rauhoittaa lapsia ja vähen-480 

tää jopa kipulääkkeiden tarvetta (Alén, Hirvonen, Koski & Veteli 2015, 53). 481 

Lemmikkien on todettu lisäävän mm. pätevyyden tunnetta, itsetuntoa ja lisää-482 

vän itsemääräämisoikeuden kokemusta (Ikäheimo 2015, 222). Hoivamaata-483 

louden puolella tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että toiminta vaikuttaa 484 

merkittävästi osallistujien mielialaan.  485 

Honkanen (2018, 33-35) avaa monipuolisesti psykologian pro gradu -tutkiel-486 

massaan, miten eläimen kosketus vaikuttaa suotuisasti ihmisen hyvinvointiin. 487 

Ihmisen henkiinjäämismekanismeihin kuuluva ”taistele tai pakene” -reaktio 488 

syntyy hormonaalisten ja fysiologisten muutosten myötä. Eläinten läsnäoloon 489 

liittyvissä tutkimuksissa on havaittu lemmikinomistajien sydän- ja verisuonitoi-490 

mintojen perustason olleen alhaisempi, fysiologisten stressireaktioiden pie-491 

nempiä ja sydän- ja verisuonitoimintojen palautumisen nopeampaa lemmik-492 

kieläimen läsnä ollessa kuin ystävän tai puolison läsnä ollessa. Eläimen läs-493 

näolon aikaansaama ihmisen fysiologisten stressireaktioiden aleneminen on 494 

liitetty eläinten tarjoaman tuen ei-arvostelevaan luonteeseen ja siihen, että se 495 

on ollut yhteensopivaa ihmisten näissä tilanteissa tarvitseman tuen kanssa. 496 

Arvostelematon tuki on todettu erityisen tärkeäksi sellaisissa stressitilanteissa, 497 

jotka luontaisesti aiheuttavat pelkoa toisten arvostelun kohteeksi joutumisesta. 498 

Kognitiivinen taustamekanismi pohjautuu ajatukseen siitä, että eläimet voivat 499 

suunnata ihmisen tarkkaavaisuuden pois stressaavasta tilanteesta tai ahdis-500 

tusta aikaansaavasta ärsykkeestä ja siten vähentää ihmisen kokemaa stressiä 501 

ja ahdistusta (Honkanen 2012, 41). 502 
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Eläimen kyky vaimentaa lyhytkestoisia stressireaktioita ja tilannesidonnaista 503 

ahdistuneisuutta liittyy eläimen koskettamiseen ja silittämiseen. ”Eläinkontak-504 

tin rentouttavan vaikutuksen on havaittu olevan riippumaton sekä eläinlajista 505 

että ihmisen asenteista eläimiä kohtaan.” Eläinten koskettamisen ajatellaan 506 

olevan yhteydessä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin erityisesti ihmisen oksi-507 

tosiinin erityksen lisääntymisen kautta. Oksitosiini muodostaa sosiaalisen liit-508 

tymisen ja rakkauden hormonaalisen perustan. Oksitosiinivaikutuksia voi syn-509 

tyä yksittäisissäkin eläinkontakteissa, mutta voimakkaimmillaan ne ovat lem-510 

mikin omistamisen yhteydessä, jolloin oksitosiinierityksen lisääntyminen on 511 

toistuvaa ja pitkäkestoista, ja myös eläimen on todettu hyötyvän vuorovaiku-512 

tuksesta ihmisen kanssa. (Honkanen 2012, 35, 65.) 513 

 514 

 515 

5 LAMMASAVUSTEISEN VALMENNUKSEN 516 

PROSESSI 517 

 518 

Lammasavusteisen valmennusprosessin kulussa on mukailtu ratkaisukeskei-519 

sen eläinavusteisen valmennuksen valmennusrunkoa, jossa kuvataan 520 

ydinelementtejä prosessin kulusta (mm. asiakkaan haastattelu, tapaamisker-521 

rat ja -kesto, tavoitteet, keinot, seuranta ja arviointi. Itse valmennuksen sisältö 522 

on kuitenkin Salmelan sisällöstä poikkeava, koska hänen kuvauksensa teok-523 

sessaan käsittelee koiran kanssa tehtävää valmennustyötä. (Salmela 2013, 524 

22-23.) 525 

 526 

 527 

5.4 Asiakkaan etsiminen ja valinta 528 

 529 

Etsin sopivaa asiakasta ilmoittamalla harjoitusasiakkuusmahdollisuudesta Loi-530 

maan puskaradiossa, joka on paikallisten Facebook-ryhmä. (Liite 1.) 531 

Ilmoituksen perusteella minuun otti yhteyttä viisi henkilöä. Valitsin heistä hen-532 

kilön, joka on 37-vuotias. Hänellä on vakava masennus, epävakaa 533 
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persoonallisuushäiriö ja syömishäiriö, ja hän saa tuetun asumisen palvelua 534 

omaan kotiinsa.  535 

Kävimme läpi puhelimitse ennen valmennuksen alkua eläinavusteisen val-536 

mennuksen sisältöä, tavoitteita ja käytännönasioita, muun muassa sopivien 537 

varusteiden kartoittamista, allergioita, aikataulutusta ja valmennettavan omia 538 

toivomuksia valmennukseen liittyen. Puhelun kesto oli noin 45 minuuttia.  539 

 540 

 541 

5.5 Ensimmäinen tapaamiskerta: Voimatammi 542 

(kesto 1h30min) 543 

 544 

Ensimmäinen valmennuskerta suoritettiin puhelimitse vallitsevan koronatilan-545 

teen vuoksi. Tapaamisen aikana asiakas ohjattiin tekemään oman Voimatam-546 

men, jonka tavoitteena on saada esille asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia, 547 

osaamisen alueita sekä toiveita ja haaveita. Ohjeistus lähetetiin asiakkaalle 548 

etukäteen sähköpostitse (Liite 2.)  ja ohjeistusta tarkennettiin ja prosessia tu-549 

ettiin etäyhden turvin.  550 

Kävimme vaihe vaiheelta juurakosta alkaen eri teemoja läpi: perusvoimat, 551 

omat vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja harrastukset sekä unelmat ja haa-552 

veet. Voimavaratammen avulla sain hyvän käsityksen asiakkaan vahvuuksista 553 

ja voimavaroista, ja unelmia mukaillen valmennuksen tavoitteet alkoivat hah-554 

mottua.   555 

 556 

 557 

5.6 Toinen tapaamiskerta: Tutustuminen tilaan 558 

(kesto 1h30min) 559 

 560 

Toinen tapaamiskerta oli Hellämielen Tilalla. Sen aikana tutustuttiin tilan fyysi-561 

seen ympäristöön ja tilan kaikkiin eläimiin. Lampolan tiloissa, joka toimi koko 562 

prosessin ajan valmennustilana, käytiin läpi asiakkaalla mukana ollutta voima-563 

varatammea ja asetettiin sen perusteella nousseiden teemojen myötä 564 
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valmennuksen tavoitteet, jotka olivat asiakkaalle tärkeän luovan kirjoittamisen 565 

uudelleenaktivointi ja omien kielteisten tunteiden ilmaisuun liittyvien haastei-566 

den tarkastelu. 567 

Asiakasta pyydettiin arvioimaan kirjoittamiseen liittyvän tavoitteen nykytilaa 568 

asteikolla 0-10 (ei toteudu ollenkaan-toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla), 569 

ja asiakas arvioi tavoitteen toteutuvan sillä hetkellä numerolla 2. Asiakasta 570 

pyydettiin arvioimaan, mihin numeroon hän voisi olla tyytyväinen, jonka hän 571 

arvioi numerolla 5. 572 

 573 

 574 

5.7 Kolmas tapaamiskerta: Omalampaan valinta 575 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 576 

 577 

Kolmannella tapaamiskerralla tutustuttiin kaikkiin lampaisiin. Asiakas pääsi 578 

lampolaan seurustelemaan esteettä lampaiden kanssa, antamaan heille herk-579 

kuja ja kuulemaan kunkin yksilön tarinan, mistä syytä eläin on muuttanut tilalle. 580 

Tarinoiden tavoitteena oli auttaa asiakasta valikoimaan ”omalampaan”, joka 581 

nousee erityiseen rooliin asiakkaan valmennuksen aikana.  582 

Asiakas valitsi omalampaansa Timjamin useamman hänen luonaan viihtyneen 583 

lampaan joukosta. 584 

Tapaamiskerralla keskustelimme vapaamuotoisesti asiakkaan elämästä ja 585 

haasteista siinä määrin, kuin asiakas nosti niitä itse esille. Keskustelimme 586 

myös asiakkaan kirjoittamisharrastuksesta: Asiakas kertoi kirjoittaneensa ai-587 

kaisemmin runoblogia, johon hän kirjoitti runon vuoden jokaisena päivänä. Ky-588 

syin asiakkaalta, miten hän on pystynyt niin mittavaan projektiin ja hän kertoi, 589 

että hän oli hyvin sitoutunut projektiinsa ja oli hyväksynyt sen, että joka päivä 590 

ei tule priimaa ja parasta. Kysyin asiakkaalta, onko tässä jotain sellaista vah-591 

vuutta, jota hän voisi käyttää nyt tässä elämänvaiheessa. Asiakas koki, että 592 

hän voisi ajatella ”kirjoittavansa vain jotain” ja jättää laadulliset/taiteelliset ri-593 

mansa hetkeksi syrjään, ja tässä ehdottamani runojen kirjoittaminen omalam-594 

paalle helpottaisi, koska eläin ei arvioi tuotoksia. 595 
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Sovimme, että asiakas saa vapaehtoisen kirjoitustehtävän kotona tehtäväksi 596 

ja löyhänä ohjauksena oli muistella tapaamiskertaan liittyviä aistihavaintoja, 597 

mikäli se auttaa asiakasta sanojen löytämisessä. Sovimme, että asiakas voi 598 

lukea runon omalampaalleen niin halutessaan. 599 

 600 

Timjami ja asiakas. Kuvaaja: Anne Mäkelä 2021 601 

 602 

5.8 Neljäs tapaamiskerta: Runon lukeminen  603 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 604 

 605 

Neljännellä tapaamiskerralla tapaaminen aloitettiin aistiharjoituksella, jossa 606 

asiakas ohjattiin tarkentamaan kuuloaistia aina lampolan ulkopuolisista ää-607 

nistä asteittain oman kehon sisäisiin ääniin. Asiakas oli kertonut, että hän kai-608 

paisi uusia ajatuksia ja ideoita mainiten, että hän tavoittaa usein runon aistiha-609 

vaintojen kautta. Tehtävän tavoitteena oli läsnäyttää asiakas tapaamiskertaan, 610 

lampolaan ja omaan senhetkiseen olotilaan sekä helpottaa asiakkaan kirjoitta-611 

mistavoitteen saavuttamista tarkentamalla aistihavaintoja.  612 

Tapaamisen aikana asiakas pääsi seurustelemaan lampolaan Timjamin ja 613 

muiden lampaiden kanssa. Laitoimme yhdessä lampolaan olkikuivikkeet ja sen 614 
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jälkeen asiakkaalla oli mahdollisuus lukea runonsa Timjamille. Sovimme, että 615 

asiakas voi itse päättää, olenko ohjaajana kuulemassa vai onko se heidän kes-616 

kinäinen tapahtumansa. Hän valitsi, että olen kuuntelemassa. Kerroin asiak-617 

kaalle etukäteen, että en tule arvioimaan tai kommentoimaan runoa millään 618 

tavalla. Otin tilanteista kuvia ja videoita, joita asiakas voi katsella jälkeenpäin. 619 

” Tänne saan aina tulla. 620 

Teidän karvanne on kiharaa ja rapsutukset aina tervetulleita. 621 

Kuivattu ruisleipä on ykkösherkkua ja me puhutaan kosketuksen kieltä. 622 

Teistä jokainen on kaunis.” 623 

Asiakas sai vapaaehtoiseksi kotitehtäväksi pohtia, mitä sellaista asioita ja ele-624 

menttejä hänen arjessaan on, jotka toimivat ja joiden hän toivoisi säilyvän. 625 

 626 

 627 

5.9 Viides tapaamiskerta: Toimiva arki  628 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 629 

 630 

Viidennellä tapaamiskerralla keskitymme lampaiden hoitoon ja huolenpitoon 631 

tehden arkisia lampaiden pitoon liittyviä askareita: kannoimme vettä ja an-632 

noimme lampaille heiniä. Tapaamiskerran teemana oli käsitellä perustarpeita, 633 

jotka sekä me ihmiset että eläimet jaamme ja aktivoida asiakasta fyysisem-634 

pään ponnisteluun. Samalla kävimme keskustellen läpi edellisellä kerralla an-635 

nettua tehtävää, minkälaisia toimivia asioita asiakkaan arjessa on. Erityisen 636 

merkityksellisiksi asioiksi asiakkaan arjessa nousi hänen sosiaaliset suh-637 

teensa sekä kotiin saatava tuki. Asiakkaalla on taito pyytää apua ja tukea 638 

muilta ihmisiltä silloin, kun hänellä on hankala olla tai hän kaipaa vahvistusta 639 

omille ajatuksilleen tai vastavoimaa omien kielteisten ajatusten kääntämiseen.  640 

Asiakas oli kirjoittanut myös runon, jonka hän luki Timjamille. 641 

” Kun kaipaan haavoja, 642 

Sinä et sellaisesta tiedä. 643 

Miksi sinulle osaan toivoa hyvää? 644 

Hengitellään. 645 

 646 

Ja jos mä laulan sulle, 647 
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mitä sulle tulee mieleen, 648 

tuntuuko jokin erilaiselta, 649 

alkaako suakin ehkä itkettää? 650 

 651 

Laitan tämän käden tekemään hyvää. 652 

 653 

Kylmä, 654 

se karisee, 655 

turpa, 656 

sitä silitän.” 657 

Asiakas sai kotitehtäväksi tarkastella tarvelistaa (Liite 3.) (Savanna Connexi-658 

ons OY). 659 

 660 

 661 

5.10 Kuudes tapaamiskerta: Omat tarpeet  662 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 663 

 664 

Kuudennella tapaamiskerralla käsittelimme kotitehtävänä ollutta tarvelistaa ja 665 

sen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Lampaat toimivat oivallisena tukena tee-666 

man käsittelyssä: miten lampaat ilmaisevat tarpeitaan ja täyttävät niitä ja mitä 667 

omalampaan omien tarpeiden täyttäminen (mm. asiakastilanteessa ilmenevä 668 

ravinnon tarve, oman tilan ja rauhan tarve, yhteyden ja läheisyyden tarve) asi-669 

akkaassa herättää. 670 

Pääsimme keskustelemaan siitä, mitä tarpeita runojen julkaiseminen ja ää-671 

neen lukeminen asiakkaassa täyttää. Asiakas koki, että ne ovat hänelle olen-672 

nainen osa aitouden, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen ja arvostuksen tarpeiden 673 

täyttämistä. Hän kertoi, että on joskus lähettänyt runojaan runokustantamoon, 674 

mutta ei ole saanut sieltä minkäänlaista vastausta. Hän koki, että asiantunti-675 

joilta saatu arvostus olisi hänelle merkityksellistä ja tämänkaltainen kokemus 676 

oli lannistava. 677 

Lähdimme pohtimaan arvokkuuden käsitettä omalampaan kautta: pyysin asia-678 

kasta pohtimaan, muuttuisiko hänen suhtautumisensa omalampaaseen, mikäli 679 

se olisi esimerkiksi geneettisesti lajinsa huippuyksilö sen sijaan, että se on 680 
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”vain terapiaeläin” pienellä loimaalaisella harrastemaatilalla? Pohdimme yh-681 

dessä, mihin oikeastaan omalampaan arvo perustuu. Asiaa pohdiskellessaan 682 

asiakas havaitsi, että itse asiassa hänelle on hyvin tärkeää, että hänen sa-683 

nansa koskettavat jotakuta ja että asiantuntijoilta kaivattu arvostus liittyikin itse 684 

asiassa siihen, että hänen oli vaikea luottaa läheisiltä saatuihin myönteisten 685 

palautteiden aitouteen. Keskustelun aikana omalammas oli asiakkaan tukena 686 

siliteltävänä ja läsnä, ja asiakas koki sitä kautta konkreettisesti, miten arvo-687 

kasta on hyväksyvä yhteys, kohtaaminen, läsnäolo ja jaettu todellisuus ulkoa-688 

päin tulevan arvioinnin ja arvostuksen sijaan. 689 

Keskustelun myötä asiakas pääsi määrittelemään uudelleen hänen oman ru-690 

nojen kirjoittamisen arvoa, joka löytyikin siitä, että hänelle arvokasta on palaut-691 

teen sijaan se, että hän saa itse avata itseään muille ja että hän voi itse myös 692 

säädellä sitä, mitä hän valitsee jakaa kenellekin. Hän sai vahvistusta sille aja-693 

tukselle, että kirjoittaminen on olennainen ja siksi arvokas osa hänen identi-694 

teettiään ja itseilmaisuaan. 695 

Asiakas oli kirjoittanut kotona kaksi runoa, jotka hän luki Timjamille. Tässä 696 

niistä toinen: 697 

” Sinä olet kaunis ja minä rakastan sinua. 698 

Sinä kuuntelet ja sinulla on pehmeä villa. 699 

Et kysy mitään, ollaan vain. 700 

Mistäköhän sinä unelmoit? 701 

Jos saisit kysyä mitä vain, 702 

mitä haluaisit tietää?” 703 

Asiakas sai kotitehtäväkseen tarkastella tarvelistaa uudelleen ja merkata sinne 704 

tarpeita, jotka hänellä tällä hetkellä täyttyvät tai kaipaavat tulla täyttyväksi. 705 

 706 

 707 

5.11 Seitsemäs tapaamiskerta: Omien  708 

tarpeiden ilmaisu (kesto 1h30min + matkat 709 

20min) 710 

 711 

Aloitimme tapaamisen aistiharjoituksella, jossa asiakas oli asettuneena lam-712 

polaan silittelemään Timjamia. Asiakas ohjattiin sulkemaan silmänsä niin 713 
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halutessaan ja aistimaan vaihe vaiheelta lampolan ääniä, tuoksuja ja sitä, miltä 714 

Timjamin villa tuntuu hänen käsiensä alla ja miltä lampaan läheisyys tuntuu. 715 

Keskustelimme lampolassa asiakkaan silitellessä Timjamia tarvelistasta lisää. 716 

Asiakas oli havainnut, että tietyt tarpeet ovat hänelle hankalia, jopa kiellettyjä 717 

täyttää ja niiden olemassaoloon liittyy häpeän kokemuksia. Keskustelimme 718 

omien tarpeiden ilmaisusta. Asiakas kertoi, että oli edellisen kerran jälkeen 719 

kertonut läheiselle ihmiselle omista hankalaksi kokemistaan asioista ja hän oli 720 

ylpeä saavutuksestaan. Asiakas kertoi myös havainnoistaan ja ihailustaan, mi-721 

ten muut ihmiset lähipiirissä ovat tuoneet tarpeitaan esille ja löytänyt niistä roh-722 

keutta olla itsekin avoimempi ja jämäkämpi. 723 

Asiakas sai kotitehtäväksi lähteä harjoittelemaan itsemyötätunnon kokemista 724 

tehden havaintoja käsillä olevasta tilanteesta, nimeämällä tunteita, joita tilan-725 

teessa on läsnä ja tunnustelemalla, mitä tarpeita sillä hetkellä on elossa. 726 

 ”Olen kokonainen metsä, 727 

olen vesi ja juuret alla maan. 728 

 729 

Kun taivasta pelottaa, 730 

se värisee sinen, 731 

tiputtaa sateen, 732 

kastelee käden. 733 

 734 

Ja lohtu. Lohtu, lohtu, 735 

se syleilee pilvestä pelon pois - - 736 

suru siinä samalla väistyy, 737 

antaa aukean hymyllesi. 738 

 739 

Ja olen vain. 740 

Olen metsä, 741 

vesi, 742 

juuret, 743 

maa.” 744 

 745 

 746 
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5.12 Kahdeksas tapaamiskerta: Aarrerata  747 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 748 

 749 

Kahdeksannella tapaamiskerralla tavoiteltiin iloa ja virkistymistä. Teimme asi-750 

akkaan kanssa lampaille peltotielle aarreradan, jossa merkkikartioiden luona 751 

oli lampaiden löydettävissä erilaisia lampaille sopivia herkkuja: kauraa, leipä-752 

paloja ja paprikan paloja. Lampaiden kirmailun seuraaminen oli hauskaa puu-753 

haa! Teemaan sopivasti pääsimme keskustelemaan ilon ja virkistyksen merki-754 

tyksestä asiakkaan arjessa. Lopuksi siivosimme radan ja jatkoimme vielä het-755 

ken keskustelua lampolan puolella. 756 

 757 

 758 

 759 

 760 

 761 

 762 

 763 

 764 

 765 

Lampaiden aarrerata. Kuvaaja: Anne Mäkelä 2021 766 

 767 

 768 

5.13 Yhdeksäs tapaamiskerta  769 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 770 

 771 

Aloitimme tapaamisen oman olotilan kuulostelulla. Asiakas arvioi asteikolla 0-772 

10 omaa rentouttaan, vireystilaansa ja mielialaansa. 773 

Toiseksi viimeisellä kerralla asiakas alkoi murehtia valmennuksen päättymistä 774 

ja sen mahdollista jatkoa. Kävimme keskustelua siitä, minkälaisia 775 
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(taloudellisia) haasteita siihen liittyy ja miten niitä voisi ratkaista, jotta asiak-776 

kaan merkitykselliseksi ja hyödylliseksi kokema toiminta voisi jatkua. 777 

Asiakas koki, että lammasavusteinen valmennus on tuonut hänen elämäänsä 778 

paljon hyvää: uusia ajatuksia, ystävyyttä ja läheisyyttä lampaan kanssa, kirjoit-779 

tamista ja vaihtelua ja sisältöä arkiviikkoihin. 780 

Toistimme lopuksi oman olotilan tarkastelun, ja asiakas arvioi, että sekä vi-781 

reystila, rentous ja mieliala olivat kohentuneet huomattavasti tapaamisen 782 

myötä. Asiakas totesi, että hän kyllä jo etukäteen tiesikin niin käyvän! 783 

” Kerään kaiken valon koriin, 784 

kannan kotiin - - 785 

tiesitkö, että toivo painaa enemmän kuin suru? 786 

Kädet vapisee, olen väsynyt, 787 

mutta tässä on hyvä, 788 

valossa lempeää levätä. 789 

 790 

Kuule, 791 

sinä saat olla rikki. 792 

Haavasi korjataan vielä 793 

sulalla kullalla ja 794 

kimallat kauniimmin kuin 795 

yksikään noista ehjistä.” 796 

 797 

 798 

5.14 Viimeinen tapaamiskerta  799 

(kesto 1h30min + matkat 20min) 800 

 801 

Viimeisellä kerralla pyysin asiakasta arvioimaan, miten kirjoittaminen on sillä 802 

hetkellä hänen arjessaan läsnä asteikolla 0-10. Hän arvioi sen numerolla 5. 803 

Kysyin häneltä, muistaako hän, miten arvioi sen valmennuksen alussa ja että 804 

mihin hän olisi tyytyväinen. Hän ei muistanut, joten kerroin hänelle sen. Kysyin, 805 

miten hän on pystynyt tekemään näin mittavan muutoksen ja hän kertoi, että 806 

hän oli oivaltanut, että täytyy vain ryhtyä kirjoittamaan ja luottaa, että jotain 807 

syntyy. Hän oli päässyt (takaisin) siihen hyväksyvään ajatukseen, että aina ei 808 
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tule se paras runo, ja hän voi silti kirjoittaa ja onnistua, saada iloa jakamisesta 809 

ja tulla nähdyksi ja kuulluksi sanojensa kautta. Hän koki, että runojen lukemi-810 

nen omalampaalle on ollut merkityksellistä ja hän on rohkeammin hyödyntänyt 811 

myös läheisiä ihmisiä saadakseen palautetta kirjottamilleen runoille. 812 

” Suu auki, 813 

taivaasta sataa toivoa. 814 

Sielu asuu vatsassa ja 815 

minun on usein kipeä. 816 

Tiedän, että minun on nälkä, 817 

enkä oikein osaa itkeä, 818 

mutta suurin voittoni on se 819 

että olen edelleen täällä. 820 

Vaikka vain seison hiljaa 821 

enkä osaa sanoa kuin apua ja kiitos, 822 

minä kuitenkin hengitän.” 823 

 824 

 825 

5.15 Asiakkaan antama palaute 826 

 827 

Asiakasta pyydettiin antamaan palautetta kirjallisella lomakkeella (Liite 4..), 828 

jossa oli numeraalinen palaute sekä mahdollisuus kertoa omin sanoin kunkin 829 

väittämän alla omista ajatuksistaan.  830 

 831 

  832 

6. POHDINTA 833 

 834 

Lammasavusteinen valmennus oli itselleni monipuolinen ja opettavainen ko-835 

kemus. Koin erittäin vahvasti, että lammas nimenomaisesti lajinsa yksilönä on 836 

oikein sopiva eläinavusteiseen valmennukseen saadessaan olla valmennuk-837 

sen aikana kuitenkin osa tuttua laumaansa. Koin asiakasprosessin aikana mo-838 

nia koskettavia, taianomaisiakin hetkiä katsellessani asiakkaan ja Timjamin 839 

yhteistä kommunikaatiota ja yhteyttä. Katsellessani tiesin, että se yhteys on 840 

heidän kahden välistä kumppanuutta, johon itse olen tietyllä tavalla ulkopuoli-841 

nen ja osaton – kaiken sen muodostumisesta en voi ottaa kunniaa itselleni. 842 
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Valmentajana koin olevani etuoikeutettu voidessani sanoittaa asiakkaalle sitä, 843 

mitä näen, miten heidän suhteensa lähenee ja miten kaunista ja ainutlaatuista 844 

se on. 845 

Eläimen läsnäolo valmennustilanteessa todella tasavertaistaa ja purkaa asia-846 

kas-asiantuntija -asetelmaa. Koimme asiakkaan kanssa yhdessä tilanteita, 847 

jotka olivat minullekin uusia ja tunteikkaita, koska tulin viettäneeksi ensim-848 

mäistä kertaa asiakkaan kanssa lampolassa niin pitkiä aikoja kerrallaan. 849 

Olemme nauraneet valmennuskerran lopussa haukottelevaa omalammasta; 850 

läikkyneet lämpimiä tunteita lampaiden vetäytyessä läsnäollessamme luotta-851 

vaisin mielin levolle ja nukkumaan; tarkastelleet uteliaina Timjamin käytöstä ja 852 

miten se eroaa muiden lampaiden suhtautumisesta asiakkaaseen.  853 

Osaltaan eläimen läsnäolon vaikutus valmentajankin tunteisiin on haastavaa. 854 

On vaikea olla tempautumatta eläinten läsnäoloon ja pitäytyä terästäytyneenä 855 

asiakasta varten ja tarttua olennaisiin asioihin. Osaltaan tästä syystä koen, että 856 

oman asiakasprosessin dokumentoinnin osalta olisin toivonut pystyväni pa-857 

rempaan ja sen suhteen kehitän jatkossa omia toimintatapojani, jotta pystyn 858 

tekemään joitain muistiinpanoja nopeasti ja pitämään prosessin kulun parem-859 

min mielessä. 860 

Ratkaisukeskeisyyden osalta opittavaa on kosolti ja tulevaisuuden haaveissa 861 

siintää ratkaisukeskeisen terapeutin opinnot. Olen kuitenkin monin tavoin tyy-862 

tyväinen siihen, että olen saanut sisäistettyä tiettyjä perusasioita ratkaisukes-863 

keisyyden viitekehyksestä ja onnistunut tavoittamaan jossain määrin sitä myös 864 

menetelmällisellä tasolla. Asiakkaalta saamani palaute vahvistaa omia pohdin-865 

tojani ja havaintojani valmennusprosessin onnistumisesta. 866 

Lammas. Tuntoinen olento, elämänhaluinen. Herkkä, viisas, humoristinen, 867 

hassutteleva, sosiaalinen, yhteisöllinen, lempeä, itseään ilmaiseva. Yksilö. 868 

  869 
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LIITE 1: Harjoitusasiakkaan löytämisessä käytetty ilmoitus 937 

”Opiskelen ratkaisukeskeiseksi eläinavusteiseksi valmentajaksi ja olen tekemässä opinnäytetyötä 938 

lampaiden kanssa tehtävästä asiakastyöstä. Etsin tätä kautta harjoitusasiakasta, joka voisi olla 939 

joko teini-ikäinen tai aikuinen. Tapaamiskertoja on 10 ja ne ovat kestoltaan noin 1,5h. Tapaamiset 940 

ovat harjoitusasiakkaalle maksuttomia ja ne järjestetään Hellämielen Tilalla Pappisissa. 941 

Toivon harjoitusasiakkaalta jonkinasteista terveydellistä tai arjen jaksamiseen/suorituskykyyn liit-942 

tyvää haastetta, koska eläinavusteisen valmennuksen ajatuksena on kohentaa yksilön elämänti-943 

lannetta etukäteen asetetun tavoitteen suhteen. Toiminta tapahtuu ulkotiloissa koronaturvalli-944 

sesti, lukuun ottamatta toimintaa lampolassa, jolloin kuitenkin turvaetäisyydet toteutuvat. 945 

Prosessi raportoidaan kuvin ja tekstein opinnäytetyöhön, joka on julkinen. Harjoitusasiakkaan yk-946 

sityisyys ja anonymiteetti turvataan sekä kuvissa että teksteissä, ja asiakkaan kertomat asiat eivät 947 

päädy mihinkään kirjoitettuun tai nauhoitettuun muotoon - opinnäytetyön tavoite on kuvata pro-948 

sessia, ei asiakasta. Mikäli kiinnostuit, laita minulle yksityisviestiä. Mikäli kiinnostuneita tulee use-949 

ampia, teen valinnan puhelinhaastattelun perusteella.” 950 
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