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1. JOHDANTO
Minä eli Jenni työskentelin pitkään lasten parissa päiväkodeissa ja kouluissa.
Siellä aina pohdittiin, että olisipa kiva lähteä lasten kanssa katsomaan
jonnekin eläimiä. Sehän ei käytännössä kuitenkaan onnistunut, kun
lakipykälät olivat niin tiukat. Esimerkiksi kenenkään navettaan ei saanut tai ei
saa edelleenkään vieraat ihmiset mennä. Puhelin äidilleni eli Minnalle asiasta
useita kertoja. Eräänä aamuna puhelin soi ja äiti soitti. Aamu-uninen kun
olen, puhelimeen vastaaminen oli hieman tahkeaa. Puhelimen toisessa
päässä oli innostunut ääni, joka huudahti ”Nyt minä sen keksin! Me
perustetaan kotieläinpiha!” Hetki piti olla hiljaa ja heräillä ennen kuin tajusin
äänen jankkaavan puhelimen toisessa päässä samaa asiaa. Kunhan tajusin;
minä olin heti valmis!
Olen aina halunnut työskennellä eläinten ja ihmisten parissa – mikäs sen
parempi tapa sitä toteuttaa kuin kotieläinpiha. Kalajoen Etelänkylällä
idyllisissä

maalaismaisemissa

sijaitseva

Kotieläinpiha

HuliVili

tarjoaa

monenlaista nähtävää ja koettavaa vauvasta vaariin. Yritys on perustettu
lokakuussa 2018.
Olemme pohtineet mikä voisi olla sellainen meidän juttumme eläinten ja
ihmisten

kanssa

touhutessa.

Aika

suuressa

roolissa

meillä

on

jo

porkkanapussit, jotka annamme lipun lunastamisen jälkeen asiakkaillemme
eläinkierrokselle mukaan.
Useita vuosia olen haaveillut eläinavusteisenvalmentajan koulutuksesta.
Facebookissa pyöri mainos eläinavusteisesta valmentajakoulutuksesta,
niinpä päätin hakea. Valmistuttuani alan tarjoamaan Kotieläinpiha HuliVilissä
eläinavusteisen toiminnanpalveluita eläin- ja asiakaslähtöisesti.
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2. ELÄINAVUSTEINEN VALMENNUS

2.1 Eläinavusteinen valmentajakoulutus
Eläinavusteisen valmentaja – tittelin saa, kun on suorittanut hyväksytysti
Solution Focused Animal Assisted Therapy (FSAT) eli eläinavusteinen
valmentaja koulutuksen 30 op. Eläinavusteinen valmentaja koulutus on
tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja
haluavat harjoitella eläinavusteista toimintatapaa erilaisten asiakkaiden
valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan liittyen. Pohjakoulutuksena täytyy
olla terveys-, sosiaali-, tai kasvatusalan tutkinto. Eläinavusteinen terapeutti
nimikettä voi käyttää vain ja ainoastaan terapeuttiopinnot suorittanut henkilö,
sairaanhoitaja tai lääkäri, joka käyttää eläintä apuna työssään. Kyseinen
koulutus

on

suhteellisen

uusi

Suomessa.

Kokoajan

koulutusta

ja

valmennusmetodeja tehdään tunnetummaksi ihmisten keskuudessa.

2.2 Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja
Eläinavusteinen valmentaja (AAA, Animal Assisted Activities) työskentelee
ratkaisukeskeisesti silloin, kun hänen perusperiaatteensa ovat:
•

asiakaslähtöisyys -> kaikki lähtee asiakkaasta, valmentaja ei oleta
mitään ennakkoon asiakkaasta

•

tavoitelähtöisyys ja tulevaisuus-suuntautuneisuus -> asetetaan tavoite,
jota kohti yhdessä kuljemme

•

voimavarakeskeisyys

->

tutkitaan

ja

hyödynnetään

asiakkaan

voimavaroja, kykyjä sekä osaamista tavoitteiden saavuttamisessa
•

poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen -> kartoitetaan yhdessä
edistykseen johtaneet asiat

•

myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori -> näitä vaihtoehtoja voi
testata asiakas-suhteessa olisiko jostain hyötyä uusien ideoiden
syntymiseen, monesti nämä voivat olla keinoja, joilla asiakkaan
vahvuudet saadaan esiin
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•

hyödyntäminen -> ratkaisukeskeisyydessä voi hyödyntää muista
toimintatavoista esim. harjoitteita, sopimuspohjia tai kotitehtäviä

•

yhteistyö ja kannustus -> asiakkaan läheisten kanssa tehtävä
yhteistyö on erittäin tärkeää, heidän kauttaan voi saada vaikka pulmia
ratkottua, yksi ratkaisukeskeisen valmentajan tärkeimpiä asioita on
muistaa olla myönteinen ja kiittää! Koskaan ei voi kiittää liikaa.

Eläinavusteinen valmentaja työskentelee asiakaslähtöisyyden lisäksi myös
eläinlähtöisesti.

Valmentajan

täytyy

muistaa

huolehtia

eläimen

hyvinvoinnista. Huonosti voiva eläin ei edistä asiakkaan edistymistä. Eläimen
on tarpeeksi saatava lepoa, ravintoa sekä hoitoa, jotta hän on onnellinen.
Onnellinen ja hyvinvoiva eläin on suuressa roolissa valmentajan ja asiakkaan
rinnalla kulkiessa.

2.3 Eläinavusteinen valmennus
Eläinavusteisessa valmennuksessa valmentajalla on työparinaan eläin.
Eläinavusteinen valmennus voi olla vaikka osana kuntoutumisprosessia tai
valmennuksen kautta voi harjoitella myönteistä sosiaalista kanssa käymistä.
On

tutkittu,

vähentämällä

että

eläinavusteisuus

stressiä,

lisäämällä

edesauttaa
myönteisiä

ihmisten

hyvinvointia

käyttäytymistapoja

sekä

hyvänolon tunnetta. Eläinavusteisuuden on todettu myös lisäävän asiakkaan
kognitioita, liikeratoja, voimaa sekä tasapainoa.
Tavoite eläinavusteisessa valmennuksessa on tukea asiakkaan arkea,
elämää ja tavoitteita. Eläimen kanssa tehtävät harjoitteet voivat olla
esimerkiksi

asiakkaan

toiminnan

ohjaukseen,

itsetuntoon,

tunteiden

hallintaan ja käsittelyyn, motorisen toiminnan edistämiseen tai eettisiin
taitoihin liittyviä harjoitteita. Tyypillisimmät tavoitteet valmennuksessa liittyvät
kognitiiviseen eli ymmärtämisen, psyykkiseen eli ihmismielen, sosiaaliseen
eli

ihmisten

kanssa

harjaannuttamiseen.

olemisen

ja

eettiseen

eli

hyvien

arvojen
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Eläinavusteisen valmentajan ei ole joka kerta pakko työskennellä yhdessä
eläimen kanssa. Valmentaja voi asiakkaan kanssa tutkiskella vaikka eläinten
kuvia, eläinkirjallisuutta tai mitä he vain yhdessä keksivätkään.

2.4 Eläin valmentajan työparina
Valmentajan työparina voi työskennellä millainen eläin tahansa esimerkiksi,
hevonen, poni, kana, lammas, sika, alpakka, koira, kissa jne… Lista on miltei
loputon. Valmentajan työparina olevan eläimen tulisi olla ihmisystävällinen,
sosiaalinen sekä ulospäin suuntautunut. Pääasia eläimen kanssa kuitenkin
on, että valmentaja tuntee parinaan työskentelevän eläimen läpikotaisin.
Jokaisesta eläimestä on eläinavusteisuuteen, aina ei pakko ole saada
koskea tai ruokkia – voi vain katsellakin.
Useasti läsnä oleva eläin rikkoo turhaa hiljaisuutta, vaivautuneisuutta, ratkoo
ongelmia pelkästään olemalla läsnä ja saattaa saada aikaan asiakkaalle
turvan sekä välittämisen tunnetta. Eläimen seurassa ja ihan eläimestä
yleensäkin voi saada aikaan monenlaisia hyviä keskusteluita.
Monille asiakkaista on tärkeä huomata, ettei eläin katso millainen sinä
ihmisenä olet. Eläin hyväksyy sinut juuri sellaisena kuin olet. Valmentajankin
täytyy tehdä niin – hyväksyä kaikki sellaisena kuin he ovat.

Kuva 2. Shetlanninponi Lissu selässään juuri kesäloman aloittanut Viivi-tytär.
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3. ELÄINAVUSTEINEN VALMENNUS KOTIELÄINPIHA
HULIVILISSÄ
3.1 HuliVilin eläinavusteinen valmennus
Eläinavusteinen valmennus HuliVilissä perustuu aitouteen niin tekemisen
kuin välittämisenkin saralla asiakkaiden sekä eläinten kanssa. Kaikki saavat
olla juuri sellaisia kuin ovat. Toiminta eläinten kanssa tehdään eläinten
ehdoilla. Jos eläintä väsyttää, hän saa jäädä laitumelle lepäämään. Silloinen
käynti kerta asiakkaan kanssa, voidaan suorittaa vaikka eläimen laitumella
etäämmällä eläimestä itsekin lepäillen ja rentoutuen. Eläimen tarkkailu
valmennuksen yhteydessä on tärkeä valmentajan tehtävä. Eläimen laitumella
oleilu, ei välttämättä ole eläimen mielestä kivaa. Silloin valmentajan on
otettava se huomioon ja siirryttävä asiakkaan kanssa eläimen kodista pois.
Meille on tärkeää, että eläin saa itse valita haluaako hän kontaktiin ihmisen
kanssa vai ei. Se on yksi suuri osa eläinlähtöistä toimintaamme.
Eläinten kanssa tehtävät harjoitukset räätälöidään jokaiselle mielenkiinnon ja
taitojen

mukaan.

Valmentaja

ottaa

suunnittelemassaan

toiminnassa

asiakkaan toiveet huomioon. Toimintaa voidaan suunnitella myös yhdessä
asiakkaan kanssa.
Meidän toiminnan ei ole aina pakko olla tekemistä yhdessä eläimen kanssa.
Eläintämme voi käyttää apuna valmennuksessa ihan vain olemalla sen
kanssa tai vaikka vain katselemalla kauempaa. Esimerkiksi vuohiaitauksessa
voi istua puun päällä ja ihmetellä pienten kilien menoa ja meininkiä tai vaikka
istuskella laavulla makkaraa paistaen ja katsella samalla pupujen touhuja
omassa häkissään.
Toivomme, asiakkaan rentoutuvan ja lataavan akkujaan meillä ollessa.
Valmennus pyritään pitämään mukavana kokemuksena läsnäolon, aitouden,
tunteiden käsittelyn sekä vuorovaikutuksen osalta. Aina ei ole pakko puhua,
mennä ja tehdä. Meillä voi vain olla tekemättä yhtään mitään.
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3.2 Eläinavusteinen valmentaja – Jenni Siermala
Jo pikkutyttönä kerroin, että minusta tulee isona opettaja. Vielä ei ole
opettajaa tullut, mutta ehkä jonain päivänä. Yksi suurista haaveistani, on ollut
työskennellä ihmisten ja eläinten kanssa. 3- vuotta sitten haaveeni toteutui.
Näin 3- vuotta myöhemmin todetessa ei asiat voisi paremmin olla.
Työskentelen ihmisten ja eläinten kanssa Kotieläinpiha HuliVilissä! 
Olen vuonna 1991 tammikuun 2. päivä syntynyt Kalajoen Tyngänkylällä
asuva vaimo, yhden tyttären äiti sekä kohtuullisen kokoisen eläinlauman
omistaja. Kotoani löytyy koira Bordercollie Mimmi sekä kaksi maatiaiskissaa
Vili

ja

Lilli.

Eläinlaumani

täydentää

Kotieläinpiha

HuliVilissä

asuvat

islanninhevosruuna Geysir frá Stokkhólma eli Stukke sekä shetlanninponi
tamma Reagan Wilson eli Riesa. Eikä sovi unohtaa mainita tyttäreni kanssa
yhteisomistuksessa olevaa shetlanninponi tamma J.J. Lisaa eli Lissua.
Koulutukseltani olen lastenohjaaja sekä koulunkäynninohjaaja. Tulevaisuus
on vielä edessä, mutta haaveilen lisäopinnoista esimerkiksi sosionomi
koulutuksen tiimoilta. Toisaalta nyt tuntuu hyvältä. Tässä ja nyt, juuri näin.
Suunnattoman kovan eläinrakkauteni lisäksi pidän erilaisten ihmisten
kohtaamisesta. Luotan siihen, että avoin asenne, sisäinen rauha,
luottavaisuus sekä huumori vievät elämässä eteenpäin.
Oman esittelyni lopuksi lainaan Mikko Harjun Sinä riität – laulun sanoja.

” Sinä riität, sinä riität
Olet kaunis juuri noin
Ja sä löydät vielä jonkun
Joka ei koskaan mene pois
Sinä riität, sinä riität
Olet täydellinen noin
Aurinko nousee, aurinko laskee
Mut hymys aina loistaa voi. ”

Kuva 3. Minä ja alpakkapojat Sulo, Tsatsa sekä Hasse
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3.3 Eläinavusteisuuden pää työparini
Riesa
Minun yksi työpareistani on vuonna 2018 syntynyt shetlanninponi tamma
Reagan Wilson eli Riesa. Riesa on utelias, sosiaalinen, kaikkien kanssa
toimeen tuleva ja rakkautta rakastava poni.
Tämän ponin kanssa ei tarvitse kenenkään pelätä. Riesa haluaa miellyttää
jokaista omalla olemuksellaan. Riesan läsnä ollessa jokainen saa olla
sellainen kuin on. Niin on Riesakin. Nimensä veroinen kaveri, jotkut pitävät
Riesaa täydellisenä riesana. Sillä hän haluaa olla joka touhussa mukana.
Välillä siis tuntuu, että hän on todellinen riesa.
Riesan kanssa voi lähteä päiväkävelylle, käyttää pieniä lapsia tutustumassa
talutusratsastuksen saloihin tai vaikka vain harjailla ja nauttia toistensa
seurasta. Laitumelle mennessä Riesa tulee iloisena korvat hörössä vastaan
odottaen rapsutuksia, halauksia. Jos tahdot mennä pelkästään ihastelemaan
kauempaa hevosia ja poneja laitumelle, se ei ole mahdollista silloin kun
Riesa on tarhassa. Sillä hän ei osaa tai voisiko sanoa, hän ei halua olla
erossa ihmisestä. Laitumelle mennessä Riesa suoraan sanoen änkeää
ihmisen läheisyyteen.

Kuva 4. Riesa shetlanninponien rotunäyttelyissä Pedersöressä.
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Mimmi
Toinen työpareistani on vuonna 2015 syntynyt Bordercollie tyttö Mimmi.
Mimmi on super aktiivinen leikkikaveri, aina iloinen ihmisen nähdessään.
Hänen kanssaan voi vaikka koko päivän nakella palloa, keppiä tai muuta
hänen valitsemaansa lelua tai vaikka pistäytyä päiväkävelyllä luonnon
helmassa.
Kunhan Mimmi saa tutustua rauhassa omaan tahtiinsa, saa hänestä
luotettavan loppuelämän ystävän. Saa hänestä myös 100 prosenttisen
ystävän leikin kautta.
Eläinavusteisen opintojen lopussa suoritan Mimmin kanssa yhdessä
loppukokeen.

Kuva 5. Mimmi 6 - vuotta
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3.4 Eläinavusteisuuden muut työkaverit
Hevoset ja poni

Kuva 6. Vuonna -93 syntynyt issikka Stukke

Kuva 7. Vuonna -03 syntynyt
shettis Lissu antaan Viiville pusun.

Kuva 8. Vuonna -96 syntynyt issikka
Fortid

Vuohikuttu ja kilit

Kuva 9. Ursula-kuttu sekä kilit Usva ja
Unelma
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Kunekune possut

Kuva 10. Pauli ja Bea nauttii Viivin rapsutteluista.
Mangalizat eli villasiat

Kuva 11. Nuppu ja Nätti päiväunilla.
Ranskanluppapuput

Kuva 12. Pipsa ja Pomppu
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Marsut

Kuva 13. Zimba ja Bumba
Kukko ja Kanat

Silkkikukko ja kanat

Kuva 14. Väinö-kukko ja rouvat

Kuva 15. Pentti-kukko ja rouvat

Lampaat

Kuva 16. Heppu, Hippu, Eki ja
Ella
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Alpakat

Kuva 17. Sulo, Tsatsa & Hasse

Newfoundlandinkoira

Kuva 18. Nalle

Kesäisin HuliVilissä on myös vasikoita ihasteltavana ja hoidettavana. Joka
kesä tulee uudet kaverit ilostuttamaan päiviämme.
Vasikat

Kuva 19. Kesän 2021 vasikat Hunkkari, Vinkkari ja Neiti Foorti
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3.5 Eläinavusteisuuden harjoitus esimerkkejä yksin
tehtäväksi
Motoriset taidot:
* Avustettu taluttaminen koiran tai ponin kanssa
Asiakas taluttaa ponia tai koiraa avustetusti. Koiralla on valjaat ja ponilla riimu, jossa
on kaksi narua kiinni. Toinen on asiakkaalle ja toinen valmentajalle. Näin asiakas saa
taluttaa eläintä turvallisesti ennalta suunniteltua reittiä pitkin. Harjoitusta voi muuttaa
asiakkaan mukaan tehtäväksi, esimerkiksi ponin kanssa voi mennä agilitya –
pujoittelua, esteen ylitystä, peruutusta, pysähtymistä.
Tavoitteena on kehittää tasapainoa, kehonhallintaa sekä keskittymiskykyä, jotka
vaikuttavat asiakkaan kokonaisvaltaiseen elämään.
Psyykkiset taidot ja valmiudet:
* Elämänpolku
Harjoituksissa hevosen kengistä koostuva jono kuvaa asiakkaan elämänjanaa
lapsuudesta

nykyhetkeen.

Elämänjanan

avulla

asiakas

hahmottaa

hänen

elämänkaartansa sekä identiteettiä eli sitä mistä on lähdetty, mitä on koettu ja missä
tilanteessa asiakas on nyt.
Elämän janalle voi erillisillä lapuilla merkitä itselleen merkityksellisiä tapahtumia
esimerkiksi syntymä, koulun aloittaminen ja päättäminen, rippikoulu, lasten
syntymät. Elämänjanalle voi lisätä myös niitä ikäviäkin tapahtumia.
Tämä harjoitus auttaa asiakasta prosessoimaan elämäänsä, niin mennyttä, nykyistä
kuin tulevaakin. Harjoituksen avulla voi löytää myös omia vahvuuksia ja
selviytymiskeinoja elämään.
Sosiaaliset taidot:
* Leikkiminen
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Ihmisen ja eläimen yksi tärkeä perustoiminto on leikkiminen. Erilaiset ja tasoiset
leikit toimivat asiakkaan kehityksen tukena. Mimmin kanssa voimme leikkiä
esimerkiksi vetoleikkiä, pallonheitto leikkejä tai piilottaa lelua ja koira etsii.
Koiran kanssa leikkiminen edistää itseluottamusta, sosiaalisia vuorovaikutuksia,
kehotietoisuutta sekä tasapainoa. Unohtamatta tietenkään omien rajojen parempaa
tietoisuutta sekä mielikuvituksen kehittymistä.
Eettiset taidot:
* Peukku ylös, peukku alas
Kotieläinpihan kulkureiteillä ja eläinten läheisyydessä on kuvattu videoita, joissa
ihminen kävelee, juoksee, seisoo rauhassa, heiluu ja huitoo, huutaa, kiljuu ja on
hiljaa.
Katsotaan tietokoneelta videopätkät yhdessä asiakkaan kanssa. Aina yhden asian
katsottua asiakas nostaa peukun ylös, jos videolla esitetty asia on hänen mielestään
oikein. Jos nähty asiaa on hänen mielestään väärin, asiakas näyttää peukkua alaspäin.
Harjoitus tukee asiakkaan kykyä tunnistaa eleitä, ilmeitä sekä käyttäytymismalleja.
Kognitiiviset valmiudet:
* Luetaan
Asiakas harjoittelee lukemaan ääneen, äänteitä tai lukuja valitsemansa eläimen
kuullen. Tämä edistää itseluottamusta ja vuorovaikutustaitoja sekä kasvojen
hienomotoriikkaa.
* Kim-leikki
Leikissä käytetään esimerkiksi erilaisia ponin tai koiran hoitoon liittyviä välineitä.
Tavarat voidaan valita yhdessä asiakkaan kanssa. Ne asetetaan pöydälle tai maahan
näkyville muutamaksi minuutiksi, jonka jälkeen peitetään ne. Asiakkaan tehtävä on
muistaa mitä peitettynä oli. Vaikeusastetta voi lisätä poistamalla piilotetuista
esineistä yksi ja asiakkaan tulee tietää mikä poistettu esine tai asia on.
Leikki kehittää asiakkaan tarkkaavaisuutta, huomiokykyä, muistia sekä eriaistien
käyttökykyä.
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Sensoriset valmiudet:
* Hoida ja huolehdi
Asiakas osallistuu esimerkiksi ponin hoitotoimenpiteisiin, kuten harjaamiseen,
kavioiden puhdistukseen tai vaikka ponin pesemiseen kesällä. Samalla kun ponia
siistitään, voidaan peilata asioita asiakkaan omaan hygieenisiin toimenpiteisiin sekä
muihin itsestä huolehtimisen taitoihin.
Hoito harjoitus kehittää asiakkaan itsestä huolehtimista ja hygieniaosaamista.
Samalla hienomotoriset taidot kehittyy harjaa pidellessä, harjoitellaan erilaisia otteita
sekä kätisyyttä. Nämä edellä mainitsemani asiat vaikuttavat keskittymiseen ja
kynätyöskentelyyn.

3.6 Eläinavusteisuuteen sopiva leikki ryhmässä leikittäväksi
* Eläinpari
Tämä leikki sopii vaikka ryhmän tutustumisleikiksi.
Helppo versio:
Ryhmäläisille jaetaan summassa HuliVilin eläimistä tehdyt kortit. Ryhmäläinen
katsoo kortin ja alkaa äännellä niin kuin eläin ääntelee tai kuvittelee sen ääntelevän.
Näin voidaan etsiä itselleen eläinlajitoveri. Kaikkien löydettyä itselleen pari käydään
eläimet läpi ja sanotaan samalla oma nimi.
Vaikeampi versio:
Ryhmäläisille kiinnitetään selkään HuliVilin eläimistä tehtyjä kortteja, niin ettei niitä
itse näe. Ryhmäläisten tehtävänä on selvittää, mikä eläin heidän selkäänsä on
kiinnitetty. He saavat kysyä vain kysymyksiä joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei”.
Ryhmäläinen voi kysyä vaikka ”Olenko villainen?”, johon toinen vastaa ”kyllä” tai
”ei” todellisuuden mukaan. Ryhmäläiset eivät voi kysyä monivaihtoehtoisia
kysymyksiä. Leikki päättyy kunnes kaikki ovat selvittäneet selässä olevan eläimen.
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Kuva 20. Nalle vastaanottaa halausta.

