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1 Johdanto
Opinnäytetyössäni havainnoin erilaisten asiakasesimerkkien kautta eläimen mukana olemisen
mahdollisuuksia omassa ammatissani. Pohdin myös omaa ammatillista kehitystäni
eläinavusteiseksi valmentajaksi. Oma tavoitteeni opinnäytetyön sisällön suhteen oli
ratkaisukeskeisen työskentelyn harjoitteleminen asiakkaiden kanssa. Onnekseni
harjoitusasiakkaani olivat rohkeita kokeilemaan eri menetelmiä ja tutustumaan kanssani
uusiinkin eläinlajeihin. Tavoitteenani oli myös koota itselleni toimiva ja asiakkaille tarjottava
malli, johon sisällyttäisin aiemman osaamiseni, työkokemukseni ja koulutukseni. Paljon
ulkoilevana ja luonnossa liikkuvana ihmisenä haluaisin tulevaisuudessa tehdä työkseni
itselleni antoisaa ja nautinnollista työtä luonnon, eläinten ja hyvinvoinnin parissa.
Omassa työssäni luonto- ja ympäristöalan ammattilaisena voin tarjota erilaisia
luontopalveluita ja eläinavusteista valmennusta yksilö- ja ryhmätoimintana. Mielestäni kaikki
ulkona tapahtuva toiminta on jo itsessään monesti rentouttavaa ja virkistävää oli tekeminen
sitten istuskelua kalliolla, retkeilyä, lumikenkäilyä tai marjastusta. Myös oma pihapiiri tai
puisto voi olla toimiva paikka lähiluontoiluun. Kun luontoympäristöön lisätään
tavoitteellisuus ja mahdollisesti mukana olevan eläimen kanssa työskentely, olemme
parhaassa tapauksessa luoneet toimivan ja positiivisesti vaikuttavan mallin hyvinvoinnin
lisäämiseen, asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen ja voimavarojen löytämiseen.
Asiakkaiden tavoitteita voivat olla esimerkiksi työyhteisön ryhmätoiminnan parantaminen,
vahvuuksien esilletuominen, yksilön pystyvyyden tunteen vahvistaminen, rentoutuminen,
rauhoittuminen tai virkistyminen. Tapaamisten sisällöt suunnitellaan tavoitteiden pohjalta:
onhan selvää, että tukea tarvitsevan asiakkaan toiveet ja tavoitteet eroavat luontoretkellä
virkistäytyvän asiakkaan toiveista.
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2 Käsitteet
2.1 Green Care
Green Carella tarkoitetaan toimintaa luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista,
vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.
Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden,
osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. (https://thl.fi/fi/tutkimus-jakehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa).
2.2 Luontoavusteisuus
Luontoympäristön käytöllä erilaisissa kuntoutuksissa ja psykiatrisessa hoidossa on pitkät
perinteet. Erilaiset sairaala- ja hoitolaympäristöt ovat sijainneet luonnonkauniilla paikoilla jo
vuosisatojen ajan, koska havaittiin ulkona olemisen, puutarhanhoidon ja yhdessä toimimisen
rauhoittavan potilaita. Kasvien kasvatus ja eläinten hoito -kaikenlainen elämän ylläpito-,
vuodenaikojan seuranta sekä levon ja toiminnan tasapaino toimi potilaita kuntouttavana
menetelmänä. 1950-luvulta alkanut lääketieteellistyminen lisäsi voimakkaasti lääkkeiden
lisääntymistä sairauksien hoidossa (Tuomo Salovuori, luentopäivä Mäntsälässä 13.3.2021).
2.3.Eläinavusteinen toiminta
Eläinavusteista toimintaa (Animal Assisted Activity, AAA) on Suomessa muun muassa
ystävä- ja kaverikoirien toiminta. Eläinvierailujen avulla käydään esim. laitoksissa
piristämässä asukkaiden arkea. Eläinavusteisessa toiminnassa voi olla mukana erilaisia
eläimia: esimerkiksi koiria, kissoja, lampaita, kanoja ja alpakoita. Eläinavusteinen toiminta
parantaa ihmisten hyvinvointia, antaa virikkeitä ja nostaa
elämänlaatua. (https://www.gcfinland.fi/green-care-/menetelmat/elainavusteiset-menetelmat/)
2.4 Eläinavusteinen terapia
Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymys silloin, kun
terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna.
Hoidettavalla on diagnoosi, hoidolla on tavoite ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti.
Eläimen mukaantulo muuttaa kuntoutustilannetta monella tavoin. Puhumisen ohella voidaan
hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen
kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille myös sellaista tunnetason tietoa, jolle ei
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vielä ole sanallista ilmaisua. Eläimen reagoidessa näihin asia voidaan terapeutin tuella ottaa
tietoisen työstämisen pariin. (https://www.gcfinland.fi/green-care/menetelmat/elainavusteiset-menetelmat/)
2.5 Eläinavusteinen valmentaja
Eläinavusteisen valmentajan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät
erilaisissa työympäristöissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten
asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä
kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.
Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden
harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia
käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai
terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.
(http://www.elainavusteinenvalmentaja.fi/info/)
2.6 Ratkaisukeskeinen toimintatapa
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys,
asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Ongelmia käsitellään
tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa,
ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä (Koulutuksen esittely, Salmela Jari 16.5.2020).
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3 Esivalmistelut
Toiminnan tapahtuessa ulkona luontoympäristössä, kannattaa etukäteen laatia
turvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus mahdollisia haavereita varten. Turvallisuutta ei voi
mielestäni liikaa korostaa suunnitellessa luonnossa tapahtuvaa asiakastyötä: niin fyysiseen
kuin psyykkiseenkin turvallisuuteen panostamalla parantaa niin omaa kuin asiakkaankin
tyytyväisyyttä ja varmuutta. Asiakkaan, asiakasryhmän, yrityksen ja mukana olevan eläimen
tapaturma- ja vastuuvakuutukset ja niiden voimassaolo on hyvä selvittää etukäteen.
Ensiaputaitojen tulee olla ajan tasalla, tarvikkeet kannattaa pitää aina mukana ja kertoa myös
asiakkaalle, missä niitä säilytetään. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus kertoa
rajoituksistaan, lääkkeistään tai peloistaan. Käytännössä tämä toteutetaan vaikkapa kevyellä
tuokiolla kertoen missä on laastareita ja desinfiointiainetta nirhaumia varten, tarkoitus ei ole
lisätä epävarmuutta kauhukuvilla mitä luontotoiminnan aikana voisi sattua. Myös oman
luontosuhteen ja luontokokemusten pohdiskelulla saa käsityksen asiakkaan aiemmasta
kokemuspohjasta.
Toimintapaikka kannattaa valita asiakkaan tarpeet huomioiden, ja käydä etukäteen paikan
päällä tarkistamassa kohteen soveltuvuus: vaikka jokin reitti olisi mainittu esteettömäksi,
saattaa jo liejuinen parkkipaikka tai yllättävän kapea väylä olla esteenä kohteeseen
pääsemiseksi esimerkiksi pyörätuolilla. Muutaman tunnin tapaamisiin kannattaa valmistautua
huolella, vaikka varusteellisesti selvitäänkin suhteellisen kevyellä tarpeistolla.
Päivän säällä on usein merkittävä vaikutus ulkona viihtymiseen, joten asianmukainen
pukeutuminen ja siitä muistuttaminen on tarpeellista. Opinnäytetyöni asiakaskohtaamiset
ajoittuivat loppusyksyn ja talven ajalle, joten työskentelimme lähes aina vesi-, räntä- tai
lumisateessa, ja siirtelimme tapaamisia kovien pakkasten takia. Lohduttauduimmekin usein
ajatuksin, kuinka helppoa olisikaan keksiä toimintaa kauniina kevätpäivänä.
Retkeilyyn ja ulkoiluun kuuluvat tärkeänä osana tauot evästelyn merkissä. Omissa
kohtaamisisamme aikataulu lähes joka kerta venyi suunnitellusta tunnista kahteen tai
kolmeenkin tuntiin, joten repusta kaivettu kuuma juoma ja eväsleivät tulivat tarpeeseen.
Tulenteon, eväiden syömisen ja tauon harjoitusten aikana mukana oleva eläin helpotti
vastuun jakamista ja lisäsi kaikkien kanssa oma-aloitteisuutta: tarjouduin vahtimaan koiraa,
jos asiakas kattaa eväät, tai asiakas piti huolta, että koira ei tule liian lähelle nuotiota.
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4 Asiakkaat
Harjoitusasiakkaani tulivat oman työni, tuttavapiirini sekä erityisnuorisotyön kautta, iältään
he olivat 18–60-vuotiaita. Asiakkaiden toiveita, tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita
pohdimme vapaamuotoisesti keskustellen kävelylenkeillä. Taluttimessa kulkevan koiran
touhuja seuratessa tunnelma oli varmasti rennompi ja vapautuneempi kuin pöydän ääressä
tehdyssä haastattelutilanteessa. Joidenkin kanssa aloitimme voimatammen kokoamisen
kuumaa glögiä jäähdytellen ja leipiä syöden, ja he jatkoivat työnsä kotona loppuun.
Asiakkaiden tavoitteita olivat esimerkiksi pystyvyyden tunteen lisääminen, osallisuus,
rohkeuden lisääminen, oman jutun löytäminen, omien vahvuuksien lisääminen sekä uusien
paikkojen näkeminen ja koiran kanssa oleminen. Kaikki harjoitusasiakkaiden tavoitteet olivat
mielestäni yhtä tärkeitä ja olin hämmästynyt avoimuudesta ja rohkeudesta, mikä vahvistui
nopeastikin tapaamistemme edetessä.

Kuva: Sirius Eläinkuusikon koulutustilassa tarkkailemassa voimatammien syntymistä.
Parsonrusselinterrieri Lukko mukana räntäsateisella metsäretkellä
Eläinkuusikon ihana Rebekka kuuntelevine korvineen

7

5 Eläimet työkavereina
5.1 Sirius
Työkavereinani toimivat pääasiassa oma nuori koirani Sirius ja Kultamäen tilan kanat.
Toki muillakin eläimillä, kuten eläinkuusikon koirilla, aaseilla ja minihevosella oli omat
tärkeät roolinsa asiakastyössä. Hyödynsin myös luonnoneläinten tarkkailua asiakkaiden
kanssa talvisia jälkiä ja ääniä havainnoimalla. Mustarastaan aamulaulu ja palokärjen
tunnistaminen olivat jo helmikuun lopussa tapaamistemme ilonaihe. Kevät ja kesä ovat
otollista aikaa vaikkapa lintujen tarkkailuun, myös hyönteiset ja muut eläimet ovat
vilkkaampia ja luonto kukoistaa kasveineen. Tällöin jonkinlainen lajitietämys ja
luontotuntemus on mukava lisä keskusteluihin.
Eläinavusteisen valmentajan koulutuksessa painotetaan eläimen hyvinvointia. Omien arvojen
ja toiminnan eettisyyden selventäminen itselle ohjaajana ja valmentajana helpottaa kaikkea
toimintaa eläinten kanssa. Työkavereiden taitojen, vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen
on tärkeää etenkin jos työparinasi toimii eläin. Jos huomaa eläimen olevan väsynyt, haluton
tai osoittavan muuten tavallisesta poikkeavaa käytöstä, sillä tulee olla oikeus väistyä
tilanteesta omaan rauhaan. Mietin, minkälaisen eläimen kanssa olisi mahdollista tehdä
esimerkiksi laitosvierailuja, tai veisinkö eläimen yleisötapahtumaan, jossa ennaltaarvaamattomien kohtaamisten mahdollisuus lisääntyy. Miten eläin kokee uudet paikat ja
ihmiset, miten toimia, jos eläin ei haluaisikaan juuri kyseisenä hetkenä olla työtilanteessa.
Näiden tilanteiden varalle suunnittelin ilman eläintä tapahtuvia harjoituksia:
rentoutumisharjoituksia, tarinoittamista metsän puista ja eläinkuvien käyttöä.
Oma koirani Sirius on nuori, alle kaksivuotias koira. Koira on sosiaalinen ja kiinnostunut
ihmisistä, mutta toisaalta myös melko innokas ja hyvin kiinnostunut myös ympäristöstään.
Erilaiset malttiharjoitukset, oikeanlainen tervehtiminen ja yhdessä liikkuminen toimivat jo
itsessään hyvinä harjoituksina asiakkaiden kanssa.
Sirius oppi nopeasti ottamaan palkan pyörätuolin vierestä kauhasta asiakkaan käsien
liikeratojen ollessa rajalliset, ja muihinkin apuvälineisiin kuten rollaattoriin ja keppiin se
suhtautui pelottomasti. Olemme toki harjoitelleet uusia asioita ilman asiakastakin, mutta
koen, että myös epäonnistumiset ja rohkeat kokeilut ovat osa elämää ja antavat monesti
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keskustelemisen aihetta enemmän kuin täydellinen suoritus. Kokeilimme Siriuksen kanssa
lasiovellista avohissiä, ja koiran jännittäessä asiakas mietti miten hissistä tulisi mukava
paikka koirille. Kun koira jännitti pienessä tilassa autossa, saimme hyvää pohdintaa oman
tilan tärkeydestä: jos eläin ei heti tule tervehtimään sinua tai istu syliisi, tarkoittaako se, että
eläin ei pidä sinusta?

Kuva: Asiakas palkkaa Siriuksen kauhasta. Sirius odottaa rauhallisesti pyörätuolin edessä
toimintaohjeita.

Harjoitusasiakkaillani oli vaihtelevat kokemukset ja tietomäärät eri eläimistä, joten
keskustelimme oikeanlaisesta lähestymistavasta, eri lajien tyypillisestä käyttäytymisestä ja
ihmisen tarpeista. Aino Koivukankaan (Aino Koivukangas, koulutuspäivä 16.8.
Eläinkuusikko, Mäntsälä) neuvo toimii hyvänä ohjeena kaikkien eläinten kanssa: älä tee
eläimelle sellaista, mitä et tekisi vieraalle ihmiselle.
Myös asiakkaiden jännitys- ja pelkotilat on otettava todellisina niitä vähättelemättä. Sen
lisäksi kokemattomuus, tiedon puute ja vaikkapa kulttuurilliset eroavaisuudet voivat aiheuttaa
yllättäviä tilanteita eläinten kanssa ja luonnossa. Toimiessani luonnossa
maahanmuuttajalasten kanssa havaitsin, että kokemukset eläimistä ja luonnosta voivat olla
hyvinkin erilaiset. Yhdessä tutustuessa perusasioihin -kuten mitä marjoja voi syödä, mikä
kasvi on myrkyllinen ja syökö karhu meidät- opimme paljon toisistamme ja tavoistamme.
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Asiakastapaamisten jälkeen koirani Sirius oli monesti hyvin väsynyt, ei niinkään omasta
tekemisestään vaan ohjaajan eli minun keskittyneestä läsnäolostani. Pyrimme aina tekemään
metsälenkin päivän päätteeksi ja pitämään tarvittavan määrän taukoa tapaamisten välillä.
Asiakastilanteissa koiralla oli lähes aina aktiivinen tehtävä osallistujana, joten työn kesto oli
ajallisesti lyhyt, ja sen jälkeen koira pääsi vapaalle.
Riittävän levon lisäksi eläin tarvitsee jatkuvaa huoltoa niin sairauksien, lihaksien kuin
psyykeenkin osalta. Jumppa, venytykset ja hieronta ovat myös mukavaa yhdessä tekemistä,
samoin kuin nenän käyttö, luiden pureskelu ja leikkiminen rentouttavat koiran mieltä.
Kotona Siriuksella on koirakaveri ja nuorena koirana Sirius nauttii kavereiden kanssa
leikkimisestä, mutta on kokeillut myös jäljestämistä, etsintää ja vetämistä ja osallistuu
kaikkiin uusiin harrastuksiin aktiivisesti ja uteliaasti. Koska omaan elämäntapaani kuuluu
runsas ulkoilu, vietämme paljon aikaa metsässä. Kaikki yhdessä tapahtuva touhuaminen
parantaa koiran ja omistajan suhdetta.

Kuva : Sirius vetää, minä juoksen, kuva asiakkaan ottama. Asiakakkaan kokeillessa koira kulki ensin
rauhassa vieressä, kunnes oivalsi että asiakastakin saa vetää. Tukeva vyö, vedon paine ja yhteys
koiran liikkeisiin tuntui asiakkaasta ”kivalta ja jännältä”.
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5.2 Kultamäen tilan kanat
Lintujen tarkkailu on melko helppoa, ja monelle pihapuun linnunpönttö ja lintujen
ruokkiminen on tuttua puuhaa. Parvilinnut, kuten naakat, kokoontuvat öisin isoiksi parviksi
samaan puuhun parven antaessa turvaa. Kun minulle tarjoutui mahdollisuus päästä
tarkkailemaan pientä kanaparvea asiakkaan kanssa, olin hyvin ilahtunut, vaikka kanan kanssa
työskenteleminen olikin minulle uusi kokemus. Luin biologi ja tietokirjailija Helena
Telkänrannan kanakirjan lisätäkseni tietoani kanojen käyttäytymisestä ja eleistä,
perustarpeista ja hyvästä elinympäristöstä. Kävin tutustumassa Kultamäen tilan kanaparveen,
joka koostuu yhdeksästä kanasta ja kahdesta kukosta. Kultamäen tilalla omistaja Tommi
Wessman kertoi eläimistään ja jäin yksikseni istuskelemaan kanojen pariin seuraamaan
niiden touhuja, kunnes ne asettuivat orsille lepäämään.

Kuva: Kanan luottamusta ihmisiin voi vahvistaa käymällä kanalassa usein, syöttämällä kanoille
herkkupaloja kädestä ja välttämällä äkkinäisiä liikkeitä (Telkänranta 2004 31).

Kesykanassa voi nähdä paljon villinä elävän punaviidakkokanan eleitä. Punaviidakkokana on
laji, joka elää parinkymmenen kanan perheryhmässä ja tekee kaiken yhdessä; ne kuopivat,
syövät, saalistavat ja lepäävät yhdessä. Kanojen arvojärjestystä ei useinkaan pysty
tarkkailemalla havaitsemaan, vaan se tukee ilmi hyvin hienovaraisina eleinä. Usein kuulee
puhuttavan kanojen nokkimisjärjestyksestä. Teoria pohjautuu kokeeseen, jossa luontainen
arvojärjestys muuttuu luonnottoman jyrkäksi: kanoja pidettiin pienessä tilassa ja lisäämällä
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sinne jokin riittämätön resurssi, kuten vain yksi ruokapala. (Villi mieli: Kana on viidakon
saalistaja, 16.10.2019 YLE Areena https://areena.yle.fi/audio/1-50318775)
Asiakaskaan ei ollut tehnyt aikaisemmin läheisempää tuttavuutta kanojen kanssa, ja ilahduin
hänen todetessaan jälkeenpäin kanojen parissa vietetyn ajan olleen hänen suosikkinsa.
Istuskelimme penkillämme kanojen puuhaillessa aktiivisena ympärillämme. Ne
kuopsuttelivat turpeessa, söivät jyviä, sukivat rivissä höyheniään ja munivat kukkojen
pitäessä vahtia pesälaatikon ulkopuolella. Syötimme kanoille käsistämme pastaa ja omenaa.
Kanojen vilkasta ja harmonista yhteiseloa tarkkaillessa saa mainiosti sillan keskusteluun
erilaisista persoonallisuuksista ja omista kokemuksista vaikkapa työ- ja kouluympäristössä.
Yksilöllisyys, erilaisuus ja sosiaalisten taitojen tarpeellisuus tai tarpeettomuus tulevat helposti
puheeksi kanojen seurassa.
Onnellisilla sattumilla on aina paikkansa asiakastyössä eläinten kanssa: kun kanat lähestyvät
valmentajan sijaan asiakasta, sen voi todeta ääneen: ”Hei nehän pitävät sinusta, ne muistavat
sinut!”. Yhtenä kotitehtävänä asiakas oli kirjoittanut minulle kirjeen tulevaisuudesta. Istuin
penkillä asiakaan vieressä kanojen ympäröimänä ja laskin kirjekuoren syliini. Eräs kana
hypähti polvelleni kuin opetettuna, ja yhdessä luimme äänettä asiakkaan kirjeen. Kanan
lukutaidolla tai syyllä syliin hyppäämiseen ei ollut tilanteessa merkitystä, mielestämme
kanaakin kiinnosti asiakkaan tulevaisuuden haaveet.

Kuva: asiakkaan kotitehtävänä oli kirjoittaa kirje tai kortti tulevaisuudesta. Kana hypähti polvelleni
lukemaan sitä kanssani.
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5.3 Eläinkuusikon eläimet
Tutustuin eläinkuusikon eläimiin ja ihmisiin jo aiemmissa opinnoissani työssäoppimisen
kautta. Harjoittelimme eläinten hoitoa ja päivittäisiä rutiineja työtoiminnassa käyvien
kehitysvammaisten kanssa. Aasien ja minihevosen harjaus, pihaton ja ulkotilojen
puhtaanapito sekä koirien ulkoiluttaminen yhdessä antavat turvallista rutiinia ja osallisuuden
tunneta elämään.
Oman asiakkaani kanssa eläintenhoitohetkessä harjasimme aaseja ja minihevosta sekä
rapsuttelimme koiria. Siivosimme pihattoa ja pohdimme, mitä eläimet tarvitsevat ollakseen
tyytyväisiä ja onnellisia, ja mitä ihminen tarvitsee ollakseen tyytyväinen. Mietimme, miten
tärkeää on huolehtia eläinten perustarpeista, miten meillä ihmisillä on valtaa mutta myös
vastuuta tekemisistämme. Asiakas totesi, että eläimen pitäisikin aina saada itse päättää
tutustumisen tahdista ja mitään ei pitäisi tehdä väkisin.
Lisäksi asiakas oli suunnitellut minulle lyhyehkön joogaharjoituksen, jonka toteutimme
eläinten keskellä. Eläinten rauhoittava syömisääni tuntui mielestämme mukavalta taustalla.
Asiakas totesi myöhemmin, että parhaita asioita näissä tapaamisissa oli ollut päästä
vuorovaikutukseen eri eläinten kanssa. Vaikka hän on kuulemma nykyään huono poistumaan
kotoa, näihin tapaamisiin lähteminen ei tuntunut stressaavalta.

Kuva: Aasit Lempi ja Rebekka ja minihevonen Nappi joogahetkessä mukana. Pyreneitten koira
Mauno painautuneena asiakkaan jalkoihin nauttimaan.
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6 Valokuvaus ja tarinoittaminen
6.1 Valokuvaus
Tutustuin valokuvaukseen voimauttavana menetelmänä opiskellessani luonto- ja
ympäristöalan perustutkintoa ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyvinvoinnin
tuottamisessa. Luontoa kuvatessa voi huomata pienissä yksityiskohdissa hienoja muotoja,
kauneutta ja ainutlaatuisuutta. Koska nykyään lähes kaikilla on puhelimissaan hyvät kamerat,
on helppo ohjata asiakas matalalla kynnyksellä luontokuvauksen pariin ja soveltaa luovasti
aiemmin oppimaansa.
Menimme asiakkaiden kanssa metsäretkelle. Sirius oli mukana, kerroin asiakkaille koiran
päätehtävänä olla tänään seurana minulle, jotta he saisivat keskittyä rauhassa
valokuvaukseen. Aluksi vahvistimme asiakkaiden kanssa koiran käsikosketustervehdystä ja
katsekontaktin ottamista. Teimme lyhyen rentoutusharjoituksen ja ohjeistin valokuvauksen
pariin. Asiakkaat kuvasivat luontoa haluamillaan tavoilla eri kulmista, läheltä ja kaukaa,
maisemia ja pieniä yksityiskohtia, toisiaan ja koiraa. Halusin antaa asiakkaille rauhaa ja tilaa
keksittyä kuvaukseen, joten pysyttelin koiran kanssa näköetäisyydellä koiran haistellessa
metsän jälkiä ja kantojen koloja. Kotitehtävänä asiakkaat valitsivat kukin kolme mieluisinta
kuvaansa, jotka teetin heille muistoksi.

Kuva: kahdelle asiakkaalle kehittämäni valokuvat. Sama päivä, sama paikka, ja upean erilaiset
näkökulmat.
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Valokuvaus oli asiakkaista mukavaa, ja kertomansa mukaan siihen uppoutui täysin.
Asiakkaan kertomaa omista kuvistaan: ”Suosikkini on kuva, jossa marjat puskevat lumenkin
läpi. Kylmissä olosuhteissakin voi olla hedelmällinen ja luoda uutta, ylläpitää ja nauttia
aiemmin luodusta. Puunkuorikuvassa näen tanssijan, joka antautuu hetkelle.”
”Näen kuvassa kasvun ja erilaisia mahdollisuuksia. Kylmät hetket ja lumihippuset antaa
siihen matkaan kauneuden, eikä kokonaisuus olisi yhtä hyvä ja hieno ilman niitä” asiakas
mietti. Näiden pohdiskelujen jälkeen asiakas totesi alkaneensa pitää enemmän ottamistaan
kuvista, koska oli antanut niille merkityksen katsoessaan kuvia tarkemmin ja syvemmin.
Mielestäni tehtävä oli onnistunut ja lisäsi pystyvyyden ja onnistumisen tunnetta.
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6.2 Sirius elokuvaa ohjaamassa
Tämän harjoituksen alkuperäisenä tavoitteena tarinoittaminen, yhteistyö ja hauskanpito
koiran kanssa. Asiakas asetteli numeroidut purkit eteensä, ja jokaisen päälle herkkupalan.
Ohjasin Siriuksen kauempaa kohti asiakasta. Asiakas merkitsi ylös numeron, jota koira
ensimmäisenä kosketti. Toistimme tämän neljä kertaa, makupalatkin jäivät purkkien päältä
pois, purkin merkitsemisestä palkka tuli ohjaajan kädestä.
Myöhemmin sisällä kokosimme koiran valitsemista numeroista tarinan. Vuodenajaksi Sirius
valitsi numeron 1, josta paljastui kevät. Säätilaksi tuli auringonpaiste ja paikaksi niitty.
Musiikiksi koira valitsi Kummisetä-elokuvan hitaan kappaleen (suom. Puhu hiljaa
rakkaudesta) . Kasattuamme kuvin ja äänin tarinan ja siirsimme itsemme mielikuvissamme
paikkaan. Asiakas pohti, että iloisempi musiikki olisi ollut hänen maisemaansa piristävämpi,
sillä musiikki toi hänen mieleensä hautajaiset. Pohdimme, miten kevään valoisuus ja luonnon
elinvoimaisuus saattaa aiheuttaa ahdistusta ja toivottomuutta sekä lisätä yksinäisyyden
tunnetta. Tässäkään harjoituksessa koiran tekemisellä tai taidoilla ei ollut varsinaisesti
merkitystä, mutta saimme aikaan hienon keskustelun vuodenaikojen ja sään vaikutuksesta
ihmisen mieleen.
Koiran arpomia purkkeja tai koiran pyörittämää noppaa voi hyödyntää myös erilaisten
tunnetilojen käsittelyssä tai luonnonmateriaalien tunnistamisessa.

Kuva: Sirius merkitsemässä musiikkia. Lehtileikkeet ja valokuvat helpottavat tarinoittamista.
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7 Loppupohdinta
Hyvän eläinavusteisen valmentajan on tunnettava työkaverinsa, ja mielellään tiedettävä
perusasiat muistakin eläimistä. Tämän koulutuksen myötä kiinnostuin aivan uudella tavalla
eläinten oppimisesta ja niiden lajityypillisestä käyttäytymisestä. Olen tutustunut minulle
uusien lajien kykyihin ja taitoihin. Ihmisten toiminta eläinten kanssa on ollut välillä varsin
kummallista ja epäloogista kautta aikojen, ja muutokset tulevat ihmisen muka ylivertaisen
älykkyyden varjossa ällistyttävän hitaasti.
Myös ratkaisukeskeisen toimintatavan hyödyntäminen ja näkökulman vaihtamisen taidon
harjaannuttaminen asiakastyössä olivat uusia ja toimivia työmenetelmiä tulevaisuuteeni.
Ammattilainen näkee aina asiakkaan yksilönä, jonka yksilöllisiä tarpeita ja toiveita on
kuunneltava. Vaikka tapaamisille olisi luotu selkeä runko, sitä kannattaa muuttaa tarvittaessa.
Toiselle sopii keskustelu, toinen voi ilmaista itseään kirjallisesti ja välillä myös pelkkä hiljaa
oleminen on hyvää ja arvokasta olemista. Asiakkaalle kannattaa olla rehellinen: kukaan ei
tiedä kaikkea, mutta yhdessä voimme ottaa selvää, tutkia vaihtoehtoja ja miettiä ratkaisuja.
On myös tilanteita, kun oma ammatillinen pätevyys ja tieto ei riitä. Asiakasta voi kuunnella,
mutta hänet tulee ohjata tarvittavien tukitoimien pariin.
Ulkoilmassa työskennellessä ja aktiivisesti toimiessa rauhallisuus ja tarkkaavaisuus ovat
hyviä ominaisuuksia. Myös positiivinen asenne ja huumorintaju auttavat monesti haastavissa
tilanteissa. Hetkeen tarttuminen ja otollisten hetkien havaitseminen antavat yhtäkkisiä
ilonaiheita: ”Hei katso! Joutsenten kevätmuutto yläpuolella!” Kun toimintaan tulee mukaan
eläin tai useampia eläimiä, kokonaisuuden hallintaa kannattaa miettiä etukäteen.
Pienryhmässä ja yhden henkilön kanssa työskennellessä luottamuksen ja turvallisuuden
tunteen säilyttäminen on helpompaa kuin isossa ryhmässä.
Mietin, mitä lisäarvoa eläin voi tuoda luontotoimintaan, vaikka ulkoilu ja luonnossa oleminen
on jo itsessään rentouttavaa? Aiemmin kerrottujen asiakkaiden kokemusten lisäksi eläin voi
lisätä vastuuntuntoa, kannustaa liikkumaan ja pitämään huolta myös omasta itsestä. Eläin ei
arvostele eikä tuomitse, joten eläimen hyväksynnän saamiseen vaikuttaa pitkälti oma käytös.
Eläin voi toimia tiedonvälittäjänä: ihmisen voi olla helpompi ilmaista itseään eläimen kautta,
sille jutellessa tai sitä rapsutellessa. Eläimen kanssa puuhatessa ihmisen mielikuvitus ja
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leikkisyys pääsee valloilleen helpommin: uudet temput, piiloleikki tai herkkupalojen
piilottaminen vapauttavat aikuisenkin leikkimään.
Tapaamistemme loppusuoralla kyselin palautetta opinnäytetyöhöni osallistuneilta
asiakkailtani. Kyyditykset, eväät, maskit ja ensiaputarvikkeet ja kaikki varautuminen olivat
helpottaneet kohtaamisiamme. Eräs myös kirjoitti hauskasti: ”Kiivettiin syömään eväitä
vähän korkeamman kukkulan päälle, oli sit kiva kun puista tippui lunta juomamukiin, mut M
vaan totesi ihanan rennosti, että bakteerikannan vahvistaminen parantaa vastustuskykyä”.
Todellakin: lähes aina satoi, ja sattumalta juuri pidemmillä retkillä eniten!
Kysyessäni toiselta harjoitusasiakkaalta, miten eläin voi lisätä hyvinvointia, hän totesi tähän
tapaan: ”Onhan sitä kaikenlaista turhanpäiväistä höpinää, mutta minun luonani eläin saa olla
eläin ja minä nautin niiden seurasta, niiden tarpeet menevät aina minun tarpeitteni edelle”.

Kuva: Luonnossa liikkuminen ja eläinten kanssa yhteistyössä toimiminen on mukavaa hommaa!
Kuvissa minä ja Sirius sekä minihevonen Nappi.
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