
 

 

 

Räihä Tuulikki 

Lapset haluavat selvittää: “Millaista on olla koira?” 

– Monilajinen etnografinen tutkimus koirakerhosta 

Pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteen koulutus, kasvatuspsykologia 

2022 

 



 

 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Lapset haluavat selvittää: ”Millaista on olla koira?”                                                                   

– Monilajinen etnografinen tutkimus koirakerhosta                                                               

Tuulikki Räihä 

Pro gradu -tutkielma, 71 sivua, 6 liitesivua 

Kesäkuu 2022 

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa lapset ja eläimet ovat olleet marginaalissa ja objektin ase-

massa. Tämän pro gradu- tutkielman kontekstina toimi Harrastamisen Suomen malli -hankkee-

seen kuuluva lasten koirakerho. Koira-avusteisuutta käytetään vapaa-ajan toimintojen lisäksi 

terapioissa, kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten mie-

lenkiinnon pohjalta syntynyttä kysymystä, millaista on olla koira. Työssä havainnoitiin, millai-

sia koiruuden ulottuvuuksia ilmeni sekä miten lasten ja koirien välille rakentui ainutlaatuisia 

suhteita. 

Taustalla on ajatus posthumanismista, jossa pyritään purkamaan ihmiskeskeisyyttä ja ottamaan 

tutkimukseen mukaan eläimet täysivertaisina. Opinnäytetyö on lähellä eläintiedettä. Tutkielma 

toteutettiin monilajisena etnografisena tutkimuksena lukuvuoden 2021–2022 aikana. Aineis-

tonkeruumenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Aineisto koostuu kenttäpäiväkir-

jasta, litteroiduista keskusteluista sekä vapaamuotoisesta etnografisesta haastattelusta. Analyysi 
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luvat myös väärinymmärrykset. Lasten ja koirien välisessä suhteessa ennen kaikkea toiminnal-

lisuus rakensi luottamusta ja yhteistä tekemistä.  

Monilajisen etnografisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa laajoja, pitäviä ja yleistettä-

viä tuloksia, vaan tarkasti kuvailla koirakerhon arkea. Pyrkimyksenä on, että tämä työ herättää 
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Avainsanat: koira, koirakerho, koira-avusteisuus, eläinavusteinen työskentely, monilajinen et-

nografia, ihminen-eläinsuhde, Harrastamisen Suomen malli   



 

 

Sisältö 

1 Johdanto ....................................................................................................................................................... 4 

2 Tutkimuskysymykset .................................................................................................................................. 7 

3 Koira-avusteisuuden käsite ja aikaisempia tutkimuksia .......................................................................... 8 

3.1 Koira-avusteisuus osana eläinavusteisuutta ......................................................................................... 8 

3.2 Tutkimuksia koira-avusteisuudesta .................................................................................................... 12 

3.3 Huomioonotettavia asioita, koiran sopivuus ja eläintenoikeuksia .................................................... 16 

3.4 Koiran elämää – aistit, rauhoittavat signaalit ja leikki ..................................................................... 18 

4 Tutkimuksen toteutus ............................................................................................................................... 21 

4.1 Tutkimusmenetelmänä etnografia ...................................................................................................... 21 

4.2 Tutkimusaineiston keruu ..................................................................................................................... 25 

4.3 Koirakerho tutkimuksen kontekstina ................................................................................................. 27 

4.3.1 Opetussuunnitelma kerhotoiminnan vierellä ................................................................................. 28 

4.3.2 Koirakerhon toimintasuunnitelma, paikka, lapset ja koirat .......................................................... 29 

4.4 Analyysi ................................................................................................................................................. 33 

5 Tutkimustulokset: tarinoita koirakerhosta ............................................................................................. 37 

5.1 ”Millaista on olla koira?” – koiruuden ulottuvuuksia ....................................................................... 39 

5.1.1 Aistit - ”Sen kieli tuntuu lämpimältä, olispa sellainen pehmolelukin.” ........................................ 40 

5.1.2 Tunteet – ” Se oli tylsää.” ............................................................................................................. 43 

5.1.3 Kommunikointi ja oppiminen – ”Tää on vaikeaa.” ...................................................................... 47 

5.2 ”Mä ainakin silitän sitä.” - Lasten ja koirien suhteen rakentuminen .............................................. 53 

5.2.1 Leikki ja hauskanpito – “Ruusa, etsi!" .......................................................................................... 53 

5.2.2 Toiminta - ”Siitä on varmaan mukava saada herkku joka kerta, kun pyöräyttää noppaa” .......... 56 

5.2.3 Spontaanit tilanteet – ”… että se saa haistella” ........................................................................... 60 

5.3 Yhteenvetoa ........................................................................................................................................... 68 

5.4 Eettiset kysymykset ja luotettavuus .................................................................................................... 70 

5.5 Tutkijan positio ..................................................................................................................................... 73 

6 Pohdinta ..................................................................................................................................................... 76 

Lähteet ................................................................................................................................................................. 82 

Liitteet .................................................................................................................................................................. 90 

Kuvaluettelo ......................................................................................................................................................... 93 



 

 

1 Johdanto 

Koiran merkitys ihmiselle on rakentunut tuhansien vuosien kuluessa. Se osallistuu ihmiskes-

keisten yhteisöjen ja kulttuurien toimintaan hyvin monella tavalla, vaikka eläimet ovat yhteis-

kunnallisessa asemassa vähän kuin lapset, siis hyvin riippuvaisia aikuisista. Niitä käytetään eri-

laisissa töissä ja harrastuksissa, ne ovat siis paitsi työkavereita, myös tosi ystäviä. Koira voi olla 

monessa mukana: metsästyskoirana, poliisikoirana, hypokoirana, homekoirana, vartiointikoi-

rana, opaskoirana, lukukoirana ja lukuisissa muissa töissä. Koiraa ei syyttä sanota ihmisen par-

haaksi ystäväksi. Tutkimuksessa lajien välistä vuorovaikutusta on tutkittu viime aikoina entistä 

enemmän. Kiinnostus on ollut lähinnä hyödyn näkökulmasta. Monissa tutkimuksissa on todettu 

terveysvaikutuksia, niin psyykkisiä kuin fyysisiä. Koira on luotettava ystävä eikä kerro salai-

suuksia eteenpäin ja hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Eläinavusteisuus on jatkumo ihmisen 

parhaan ystävän tarinaan, sillä useimmiten koira-avusteisessa työskentelyssä ohjaaja on myös 

koiran omistaja ja koirakon suhde on niin ikään erityinen.     

Kansainvälisesti yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta (human-animal studiest – HAS) on 

tehty huomattavasti (DeMello & Shapiro, 2010; Mueller, 2014). Tutkimuksissa käytetään mo-

nitieteisyyttä, sillä ihmisten ja eläinten välistä yhteyttä voidaan tarkastella esimerkiksi sosiolo-

giassa, psykologiassa, antropologiassa, biologiassa, maantieteessä, yhteiskuntatieteissä ja filo-

sofiassa (DeMello & Shapiro, 2010; Mueller, 2014). Kansainvälinen määritelmä eläinten 

kanssa toimimisesta on eläinavusteinen työskentely (Animal Assisted Interventions, AAI) 

(Beetz, 2017; Ikäheimo, 2013, 2020). Alakäsitteiksi edelleen on tarkennettu eläinavusteinen 

koulutus ja pedagogiikka, vapaaehtoinen eläinavusteinen toiminta sekä eläinavusteinen terapia 

tai hoito (Jegatheesan ym., 2018). Koira-avusteinen toiminta on eläinavusteista työskentelyä, 

jossa koira on osana toimintaa. Koira-avusteisuudesta on melko vähän tieteellistä suomalaista 

tutkimusta, mikä tukee tämän opinnäytetyön tarpeellisuutta. Myös pysyminen mukana kansain-

välisessä tieteellisessä keskustelussa on tärkeää. Vapaa-ajan eläinavusteista toiminnan tutki-

muksia löytyy melko vähän. Harrastukset ja niiden tutkimus onkin sijoittunut lähinnä agility tai 

rally toko -harrastuksiin. Koiranäyttelyt ovat myös yksi harrastusmuoto.      

Yhteiskunnallisesti lasten ja nuorten harrastustoiminta on ajankohtaisessa keskustelussa. Pidän 

työparini kanssa koirakerhoa, joka on 1. ja 2. -luokkalaisille tarkoitettu harrastus koulupäivän 

jälkeen. Meillä molemmilla kerho-ohjaajilla on oma koira, jotka ovat vuorotellen kerhossa mu-
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kana. Toiminnan mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (2020) kunnille myöntämä ra-

hoitus Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten 

hyvinvointia toteuttamalla harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen tai välittömästi sen jäl-

keen. Sisällöissä pyritään vastaamaan lasten ja nuorten omiin toiveisiin harrastamisesta (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, 2020). Eläinavusteinen koirakerho on koira-avusteista toimintaa tai 

kasvatusta. Koirakerho ei liity perusopetuksen opetussuunnitelman velvoittamaan opetukseen, 

mutta sen voidaan nähdä legitimoivan koululaisten kerhotoimintaa. Taustalla on pedagoginen 

ja kasvatuksellinen ajatus. Koiran käyttäytymistä ei ole tarkasteltu harrastetoiminnassa, mikä 

tuo tarpeen tälle tutkimukselle. Toivon, että pro graduni avaa koira-avusteisen kerhon mahdol-

lisuuksia lasten vapaa-ajan harrastuksissa ja koira-avusteisuuden moninaisuuden ymmärtämi-

sessä sekä myös koiran tulokulman esiintuloa.  

Pro gradu -tutkielmassani taustalla on ihmiskeskeinen koira-avusteisuus, niin samalla se sisäl-

tää eläintutkimuksen piirteitä. Tarkastelen näitä kahta kokonaisuutta yhdessä. Humanistisilla ja 

yhteiskuntatieteellisillä tieteenaloilla ihmiskeskeisyys on pitkään ollut tarkastelun alla ja sitä on 

kyseenalaistettu (Peltola, Jääskeläinen, & Harjunpää, 2021, s. 9). Tutkimuksessani haluan tar-

kastella tutkimusten marginaalissa olleiden lasten ja koiran suhteen rakentumista. Kerhossa il-

menevien vuorovaikutussuhteiden havainnointi on mielenkiintoista ja tarpeellista, koska toimi-

jana on ihmisen lisäksi myös eläin, koira. Käytän työssäni monilajista etnografista tutkimus-

otetta, jossa kontekstina on koirakerho. Monilajinen etnografia tutkii ihmisen ja eläimen välistä 

suhdetta. Etnografinen tutkimus mahdollistaa lähteä kenttätyöhön tutkimuksen alkuvaiheessa, 

työstäen teoriaosaa, aineiston keräämistä ja analyysia yhtä aikaa. Tämä lähestymistapa soveltuu 

tutkielmaani, juuri työskentelyn yhtäaikaisuuden vuoksi. Kerhon pyöriessä pitkin lukuvuotta, 

kirjoitan teoriaa, havaintoja ja analyysia. Paloniemi ja Collin (2020) kirjoittavat etnografisen 

tutkimuksen kohteena olevan toimintaympäristön kuvauksen sekä yksilöiden oman ja toisten 

toiminnan näkemys. Mielenkiinnon kohteena ovat yhteisön toiminta, sosiaalinen vuorovaikutus 

ja toimintakulttuuri (Paloniemi & Collin, 2020). Etnografia kiinnostaa minua myös aineiston 

hankintatavan monipuolisuuden vuoksi. Paloniemi ja Collin (2020) kirjoittavatkin menetelmäl-

lisestä triangulaatiosta eli aineiston hankinnan menetelmällisten ratkaisujen yhdistämisestä. 

Heidän mukaansa on mahdollista käyttää havainnointia, kenttäpäiväkirjoja, muistiinpanoja, 

haastatteluja, keskusteluja ja dokumenttiaineistoja (Paloniemi & Collin, 2020) Itse kerään ai-

neistoni havainnoimalla, keskustelemalla, tekemällä muistiinpanoja sekä tarkastelemalla ker-

hossa otettuja kuvia tai lyhyitä videoita. 
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Tutkimukseni lähtökohtana on koirakerholaisten esittämä ajatus siitä, että he haluaisivat tietää, 

millaista on olla koira. Sen sijaan, että aikuisilta kysytään tietoa lapsista, voidaan perehtyä hei-

dän antamaan informaatioon ja kiinnostuksen kohteisiin (Strandell, 2010, s. 93). Tutkielmas-

sani tuon esille aiempien tutkimusten näkökulman siihen, että koira-avusteisessa työskentelyssä 

fokus on useimmiten ollut koiran ihmiselle tuomissa hyödyissä, kuten sosiaalisten ja emotio-

naalisten taitojen harjoittelussa. Tässä opinnäytetyössä käsittelen sekä lasten kiinnostusta koi-

ruuteen sekä koiran ”hajukulmaa” ihmisen ja eläimen yhteistoiminnassa. Kokoan yhteen, mil-

laisia ulottuvuuksia koiruuteen löytyy nimenomaan koirakerhon kontekstissa. Koiruudella tar-

koitan koiramaista olemusta samalla tavalla kuin ihmisyys tai humaanisuus tarkoittaa inhimil-

listä olemusta. Koiruus on humaanisuutta, koiran perspektiivistä katsottuna. Telkänranta (2015, 

s. 11) kirjoittaa kirjassaan ”Millaista on olla eläin?” ihmisen kyvystä ja halusta ymmärtää ym-

pärillä olevien eläinten kokemusmaailmaa. Samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien löytämi-

nen on kiehtovaa, ja se tuo monilajisuuden yhteiseloon mahdollisuuden arvostaa ja ymmärtää 

toisiamme hieman paremmin (Telkänranta, 2015, s. 11). Elämme maailmassa yhdessä muiden 

lajien kanssa. Telkänranta (2015, s. 79) ilmaisee eläinten ymmärtämisen olevan tärkeää siksi, 

koska se helpottaa lajien yhteiseloa. Hän päättelee toisen lajin käyttäytymisen merkityksen tie-

dostamisen ja toiminnan tulkitsemisen toisinaan johtavan ristiriitoihin tai sekaannuksiin 

(Telkänranta, 2015, s. 79). 

Opinnäytetyöni aluksi esittelen tutkimuskysymykset, jotka johdattelevat työtäni. Sitten käsitte-

len koira-avusteisuuden käsitettä ja aiempia tutkimuksia. Koiruuteen liittyvät asiat ovat olen-

naisessa osassa tarkasteltaessa eläimiä ihmiskeskeisen tieteen hallitessa tutkimusta. Jatkan käy-

mällä läpi tutkimuksen toteutusta menetelmästä, aineiston keruuseen ja analyysiin saakka. Löy-

döksiä kuvailen kirjoittamalla tarinoita koirakerhon arjessa tapahtuneista tilanteista. Tarkaste-

len eettisiä kysymyksiä ja luotettavuutta sekä tutkijan positiota. Tutkielman päätän pohdintaan 

jatkotutkimuksista ja omasta tutkimusmatkastani monilajisen etnografian kentällä. Tulkinta 

eläimyyden yhteydessä on haastavaa ja epävarmaakin. Koiruus nimittäin herättää koko ajan 

uusia kysymyksiä, joihin ei ole oikeita vastauksia. Tieteellisen kiinnostuksen lisäksi tutkimus-

tani ohjaa henkilökohtainen kiinnostukseni koira-avusteiseen työskentelyyn ja haluun työsken-

nellä myös jatkossa työparinani koira. 
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2 Tutkimuskysymykset 

Lasten kommentti ensimmäisessä kerhossa ”Haluaisin tietää, millaista on olla koira”, kohdistaa 

mielenkiintoni tutkimukseen koiruuden äärelle yhdessä kerholaisten kanssa. On tutkittu, miten 

lapset ja eläimet toimivat yhdessä sekä eläinten tuottamaa hyötyä ihmiselle, muttei niinkään 

sitä, mikä on lasten mielenkiinnon kohde. Koira-avusteisuuden työskentelyn kentällä eläimen 

tulokulman huomioon ottaminen on ollut vähäistä. Pyrimme tavoittamaan koiran kokemusmaa-

ilman asettumalla toisen lajin asemaan ja tarkkailemalla erilaisia kiinnostuksen kohteita. Koiran 

antamien signaalien tunnistaminen ja niihin vastaaminen kuuluvat osaltaan kerhon sisältöön.  

Kahden eri eläinlajin kohtaamisten jännitteiden havaitseminen sekä niihin ratkaisujen pohtimi-

nen ovat yhteiselon kannalta merkittävää. Kuvailen työssäni koirakerhon kontekstissa tapahtu-

via kohtaamisia. Oletuksena ei ole se, että lapsi ja koira vuorotellen vaikuttavat toisiinsa. Vuo-

rovaikutuksen tutkimisen haasteena on se, että kommunikointi ei tapahdu vuorotellen, kuten 

termi antaa ymmärtää. Tärkeämpänä pidän sitä, että koiralle ja lapselle muodostuu merkityk-

sellinen yhteys, jossa molemmat osapuolet huomioivat jollakin tavalla toisensa. Kun kommu-

nikoimisen tavat ovat erilaisia, niin silloin ei toimi ihmisten luomat menetelmät vuorovaikutuk-

seen. Haasteena on viestien ja merkkien lukeminen toisesta, joka ei jaa samaa verbaalista merk-

kijärjestelmää itseni kanssa, muttei kuitenkaan ole täysin erilainen. Havainnointi on erityisen 

tärkeä aineiston keruumenetelmä, varsinkin silloin, kun haastatteluja ei voida suorittaa, kuten 

koiralle ei niin voi tehdä.  

 

Tutkimuskysymykset: 

Millaisia koiruuden ulottuvuuksia koirakerhossa ilmenee? 

Miten lasten ja koirien välinen suhde rakentuu koirakerhossa?  
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3 Koira-avusteisuuden käsite ja aikaisempia tutkimuksia 

Tässä luvussa avaan kansainvälistä eläinavusteisuuden määritelmää sekä uutta suomalaista kä-

sitteistöä. Koira-avusteisuudesta on tehty tutkimuksia kasvatuksen kentältä ja terapiasta sekä 

koiralle lukemisen -ohjelmista. Tarkastelun kohteina ovat olleet yhteydet hyvinvointiin, tunne-

elämän tukemiseen, työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Viimevuosina tehtyjä opinnäyte-

töitä on tehty nimenomaan eläimen ihmiselle tuottaman hyödyn ja merkityksellisyyden näkö-

kulmasta (Kangas & Lammi, 2020; Mäkelä, 2021; Uotinen, 2018; Vatanen & Vesa, 2017). 

Otan esille asioita, joita tulee huomioida ennen kuin koira-avusteiseen toimintaan aletaan. Uu-

simpana Suomessa on Opetushallituksen ohjeistus koulutuksen järjestäjille, kuinka toimia, kun 

kouluun tulee koira. Samanlaisia ohjeistuksia on noudatettava myös silloin, kun järjestetään 

kerhotoimintaa. Koira-avusteista toimintaa harjoitettaessa koira ei voi olla mikä tahansa koira, 

vaan myös eläimelle asetetaan tiettyjä vaatimuksia.  

Eläimen näkökulmaa tarkasteltaessa tuon ilmi koiran elämään kuuluvia merkittäviä tekijöitä, 

kuten aisteja ja tunteita. Rauhoittavia signaaleja käytetään turvallisuuden luomiseen ja stressin 

vähentämiseen (Rugaas, 2005, s. 13). Ihminen voi oppia koirien kieltä ja lisätä näin ymmärrystä 

vuorovaikutukseen. Leikin kautta ei pelkästään harjoitella aikuisuudessa tarvittavia taitoja, 

vaan se on itsessään tärkeää. Koirien leikistä kirjoitan tämän luvun lopussa.   

3.1 Koira-avusteisuus osana eläinavusteisuutta 

Käsitteet eläinavusteisuuteen koiran kanssa ovat koira-avusteinen työskentely, koira-avustei-

nen opetus, koulutus ja pedagogiikka, koira-avusteinen terapia sekä koira-avusteinen toiminta. 

International Association of Human-Animal Interaction Organizations, IAHAIO (1992) on eri 

järjestöjä kokoava taho, joka haluaa tuoda tietoisuuteen ihmisten ja eläinten vuorovaikutusta 

(Human-Animal Interaction, HAI). Keinoina ovat tutkimus, koulutus ja käytäntöjen kehitys 

sekä politiikan ja päätöksentekijöiden koulutus. IAHAIO:n mukaan eläinavusteinen työskentely 

(Animal Assisted Interventions, AAI) on kattotermi. Tärkeänä pidetään eläimen ja ihmisen yh-

teistyötä, eläimen hyvinvointia ja koulutusta sekä koulutettua ohjaajaa (Jegatheesan ym., 2018, 

s. 3). Eläimen tulee sopia kulloiseenkin työskentelyn toimintamuotoon (Ikäheimo, 2020, s. 82).  

Eläinavusteinen terapia (Animal Assisted Therapy, AAT) on tavoitteellista, suunnitelmallista 

ja strukturoitua toimintaa, jota koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen harjoittaa doku-
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mentoiden ja arvioiden (Ikäheimo, 2013, s. 84; Jegatheesan ym., 2018, s. 5). Terapeutin työpa-

rina eläin on osana hoito- tai kuntoutusohjelmaa esimerkiksi fysio- , puhe- , psyko- tai perhete-

rapiassa.  

Eläinavusteinen toimintaa (Animal Assisted Activity, AAA) harjoitetaan vuorovaikutuksessa 

esimerkiksi toimintakeskuksissa, vanhainkodeissa sekä vapaa-ajan toiminnassa tai kirjastoissa 

(Ikäheimo, 2013, 2020; Jegatheesan ym., 2018). Ohjaajana toimii koulutettu ammattilainen tai 

vapaaehtoinen henkilö, jonka pitää tuntea eläinavusteisuus ja laitosvierailujen käytännöt. Ikä-

heimo (2020, s. 83) esittelee eläinavusteisen toiminnan hyödyiksi hyvinvoinnin edistämisen 

mielihyvää tuottavin keinoin, vaikka työskentely ei ole tavoitteellista vaan spontaanista.  

Eläinavusteiseen opetukseen tai pedagogiikkaan (Animal Assisted Education, AAE, tai Animal 

Assisted Pedagogy, AAP) kuuluvat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja dokumentointi 

(Jegatheesan ym., 2018, s. 5). Pyrkimyksenä on akateemisten, kognitiivisten sekä sosiaalisten 

taitojen parantaminen, mutta myös fyysisten ja emotionaalisen hyvinvoinnin lisääminen tulevat 

esille (Friesen, 2010; Ikäheimo, 2013; Jegatheesan ym., 2018, s. 5). Friesen (2010) ehdottaa 

toimintamuodon nimikkeeksi eläinavusteisen oppimisen, jossa koiran ja lapsen välille muodos-

tuu sosiaalista ja emotionaalista tukea antava vuorovaikutussuhde. Koirat kasvatus- ja kuntou-

tustyössä -yhdistys (2010) painottaa ammatillisuutta, jolloin koiranohjaajalla on kasvatus-, ope-

tus- tai sosiaalialan tutkinto sekä täydennyskoulutus koiran työparikäytöstä kasvatus- ja kun-

toutusalalla. Koulutettu ja soveltuvuustestin sekä työnäytön suorittanut koira voi toimia työpa-

rina eläinavusteisessa pedagogiikassa (Koirat Kasvatus- Ja Kuntoutustyössä Ry, 2010).  

Eläinavusteisuuden uusi luokittelu. Järvi ja Ikäheimo (2020) ovat päivittäneet käsit-

teistöä. He esittävät, että eläinavusteisuuden työskentelyn tapa määrittää, minkä käsitteen alle 

toiminta sijoitetaan. Ammattimaisen ja vapaaehtoisen toiminnan erottelu toisistaan on edelleen 

lähtökohtana (Ikäheimo, 2013; Jegatheesan ym., 2018). Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminnan 

käsite on samanlainen kuin edellä, satunnaista, spontaania, ei-tavoitteellista vuorovaikutteista 

toimintaa (Ikäheimo, 2020, s. 87; Jegatheesan ym., 2018, s. 5). Hyvinvoinnin ja kasvatuksen 

ammattilaistyön jakaminen kolmeen osa-alueeseen tarkentaa sisältöjä (Ikäheimo, 2020, s. 85). 

Ensimmäiseksi kuntoutukseen sisältyvät terapiat sekä hoidon alaan kuuluvat sairaaloiden osas-

toilla, lääkäreiden vastaanotoilla ja työnohjauksessa toimimisen eläinavusteisesti. Sosiaaliala 

toisena osa-alueena sisältää toiminnan lastenkodeissa, vanhustenhuollossa ja sosiaalityössä. 

Opetusalalla ja kasvatustyössä työskentely kouluissa ja päiväkodeissa on kolmas alue (Ikä-
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heimo, 2020, s. 85). Muun työalan ammatilliseen eläinavusteiseen työhön kuuluu tavoitteelli-

suus, arviointi ja dokumentointi. Ikäheimo (2020, s. 87) painottaa ammatillisuutta, niin koira-

nohjaajan kuin koiran osalta. Hänen mukaansa tähän osa-alueeseen sisältyvät poliisityö ja työn-

ohjaus. Lisäksi hän mainitsee matkailuun, kaupan alaan sekä palvelu- ja hyvinvointialaan liit-

tyvät eläinavusteiset työskentelytavat kuuluvaksi tähän. Tulee tiedostaa, ettei kaikki eläinten 

kanssa tehtävä työ ole eläinavusteista, kuten avustajakoirat, hypokoirat, eläinten kouluttajat, 

eläinlääkärit tai eläinnäyttelyt (Ikäheimo, 2020, s. 88). Kansainvälisestä käsitteistöstä puuttuu 

kokonaan muun työalan ammatillinen eläinavusteinen työ (Ikäheimo, 2020, s. 87; Jegatheesan 

ym., 2018, s. 5). 

Koirakerhomme taustalla on kasvatuksellinen ja opetuksellinen painotus, mutta se ei kuiten-

kaan ole koira-avusteista pedagogiikkaa. Terapia, kuntoutus, hoito ja sosiaalialakaan eivät ole 

koirakerhon toimintamuotona. Vapaaehtoinen eläinavusteisuus puolestaan osaltaan sopisi, 

mutta kuitenkin saamme työstä korvauksen. Toisaalta olemme omasta tahdostamme ohjaajiksi 

alkaneet. Parhaiten sijoittuisimme Ikäheimon (2020, s. 86) uuden luokittelun mukaisesti 

eläinavusteiseen kasvatustyöhön. Kerhopaikkana toimii koululuokka ja kerholaisina koululai-

set vapaa-ajallaan. Pohdin myös mahdollisuutta sijoittaa koirakerhoa muun työn ammatilliseen 

eläinavusteiseen työhön. Voisiko koirakerhon ajatella olevan muuta koulutusta tai hyvinvoin-

tialaan kuuluvaa toimintaa? Kysymyksessä kuitenkin on harrastustoiminta, mikä on lapsille il-

mainen. Toiminnan määritteleminen olemassa oleviin luokituksiin ei ole yksinkertaista.  
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Kuvioissa 1. ja 2. kuvataan eläinavusteisen työskentelyn käsitteistöä kansainvälisen määritel-

män ja uuden suomalaisen luokittelun mukaan. Kuvioon kaksi olen nuolella merkinnyt, mihin 

toimintaan mielestäni koirakerhomme voisi eläinavusteisuuden kentällä sijoittaa.  
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3.2 Tutkimuksia koira-avusteisuudesta  

Daly ja Suggs (2010, s. 101) tarkastelivat opettajien kokemuksia ja havaintoja. He tutkivat lem-

mikkien tuomia hyötyjä oppilaille luokkahuoneissa. Tutkijat suuntasivat huomionsa muun mu-

assa opettajien asenteisiin, miten eläinten kanssa toimitaan sekä siihen, miksi niitä otetaan tai 

ei oteta luokkaan. Luokkahuoneissa niistä pidettiin huolta ja niiden häkkejä siivottiin. Opettajat 

kehottivat lapsia vuorovaikutukseen lemmikkien kanssa, niin oppitunneilla, kuin välituntien ai-

kanakin. Lasten ja eläinten suhteeseen kuului keskustelemista, tarinoiden kirjoittamista, tark-

kailemista ja myötätunnon kokemista. Opettajat ovat valmiita käyttämään menetelmää, vaikka 

työmäärä lisääntyykin (Daly & Suggs, 2010, s. 102).  

Anderson ja Ohlson (2006, s. 35) tekivät kvalitatiivisen tutkimuksen koiran läsnäolon merki-

tyksestä käyttäytymiseen kuuden oppilaan luokassa lasten parissa, joilla oli vakavia tunne-elä-

män haasteita. Tarkastelun kohteena oli vaikutus emotionaaliseen tasapainoon ja oppimiseen. 

Havaintoja tehtiin kahdenkeskisistä koiran kanssa olleista tapaamisista, vapaasta leikistä, luku-

hetkistä, vuorovaikutuksesta sekä spontaaneista tilanteista. Koira sai vapaasti olla luokassa, 

mutta sijoitettiin omaan häkkiin silloin, kun joku oppilaista sai voimakkaan tunnereaktion, ja 

muuttui erityisen aggressiiviseksi. Anderson ja Ohlson (2006, s. 48) näkivät koira-avusteisen 

opetuksen tutkimuksessaan toistavan aiempien tutkimusten positiivisia vaikutuksia.  

Juríčková, Bozděchová, Machová, ja Vadroňová (2020, s. 682) tarkastelivat menetelmän hyö-

dyntämistä aktiivisuus- ja tarkkaavaisuusoireisten kahden henkilökohtaista ohjausta tarvitsevan 

oppilaan tapaustutkimuksessa vuoden ajan. Toisen lapsen räjähtelevä ja riitelevä käytös vai-

keutti kaverisuhteiden luomista ja käyttäytyminen opettajaa kohtaan oli epäystävällistä. Koi-

rasta tuli tärkeä motivaation lähde oppimiseen, motorisiin harjoitteisiin sekä luetun ymmärtä-

miseen. Toinen oppilas puolestaan tunsi keskittymiskyvyn puutteen lisäksi, ujoutta ja ongelmia 

tunteiden säätelemisessä. Lisäksi huomioitavaa on se, miten eri tavalla koira-avusteinen opetus 

voi vaikuttaa ihmisiin, esimerkiksi rohkaisemalla tai rauhoittamalla. Juríčková kollegoineen 

(2020, s. 678) tekivät merkittävän huomion koira-avusteisuuden käyttämisestä aktiivisuus- ja 

tarkkaavaisuushäiriöistä tuntevien lasten tai erityisryhmien kanssa. Eläimen vaikutus voikin 

olla stimuloiva ja tuoda lisää ärsykkeitä, reagointi saattaa olla erilaista ja yllättävää.  

Motivaation lisääntymisestä on Beetzin (2017, s. 145) mukaan tehty tutkimuksia esimerkiksi 

koirille lukemisen ohjelmissa. R.E.A.D. eli Reading Education Assistance Dogs on malli, joka 

pyrkii tukemaan ja lisäämään lasten lukemista niin kirjastoissa kuin kouluissa (Jalongo, 2005, 



13 

   

s.152). Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 60) pitävät merkityksellisenä motivointia, rauhallisen tilan-

teen luomista ja koiran osoittamaa välitöntä kuuntelemista. Myöskään lukemista toisten lasten 

kuullen ei pidetä ahdistavana, kun koirakin on mukana. Ohjelmat tähtäävät lukemisen sujuvuu-

den ja tarkkuuden kehittymiseen (Fung, 2017, s. 436). Lapsi voi ajatella, että koska koira ei 

puhumalla arvostele, se ei häiritse lukemista eikä näin ollen sillä tavalla arvioi lukutaitoa. Yh-

tenä merkittävimpänä huomiona on havaittu, että tilanne on rento eikä koira korjaa virheitä, 

arvostele eikä tuomitse (Jalongo, 2005; Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 58). Fung (2017, s. 442) 

kirjoittaa, että koiran läsnäolo vähentää stressiä, tekee tilanteesta mukavan ja sitouttaa lukemi-

seen pidemmäksi aikaa. Hänen mukaansa koiran rooli voi näyttäytyä kannustuksena kielelli-

seen kommunikointiin, toimia arvostelemattomana kuuntelijana, olla ”osaamaton”, mutta toi-

saalta myös mukava kaveri. Fung (2017, s. 439) selittää, että lukutilanteissa saadaan arvokasta 

ja ainutlaatuista vuorovaikutusta ihmisen ja eläimen välille. Lapset toki ymmärtävät, ettei koira 

oikeasti voi ymmärtää lukemansa tekstin sisältöä (Fung, 2017, s. 439). Mistä me voimme tietää, 

mitä koira todella ajattelee tai ymmärtää lukemistilanteissa? 

Koiran huomioiminen ja hyvinvointi eivät useinkaan nouse tutkimuksessa esille. Anderson ja 

Ohlson (2006, s. 38) pitivät tärkeänä sitä, että oppilaille kerrottiin, miten koiran kanssa toimi-

taan. Tunnereaktioiden vallassa olevien lasten ei annettu olla tekemisissä eläimen kanssa. Koi-

raa ei myöskään saanut häiritä silloin, kun se söi, lepäsi tai leikki leluillaan (Anderson & Olson, 

2006, s. 38). Toisen huomioonottamista opetettiin lapsille kertomalla, että koira on elävä, hen-

gittävä olento, jonka tarpeet tai tunteet eivät ole samanlaisia kuin ihmisellä (Anderson & Olson, 

2006, s. 39). Heimlichin (2001, s. 52) projektissa stressiä seurattiin eläimen antamien käyttäy-

tymisvihjeiden mukaan, niin mielialassa kuin fyysisessä toiminnassa. Tutkimukseen osallistui 

vain yksi koira, mutta lapsia ja aikuisia oli melko paljon. Huulten ja kirsun lipominen, haukot-

teleminen tai tassujen hikoilu ovat keinoja kertoa ihmiselle, että nyt on jotain poikkeuksellista, 

stressaavaa tai jännittää tapahtumassa (Rugaas, 2005). Heimlichin (2001, s. 52) tutkimuksen 

koira oli jännittynyt ja pelokas sekä sairastui myös fyysisesti korva- ja virtsatieinfektioon.  

Koira-avusteisuudesta tehtyjen tutkimusten vertaileminen on haastavaa, eikä niistä voi tehdä 

yleistettäviä päätelmiä koskemaan kaikkia ryhmiä. Varsinkin verrokkiryhmän käyttäminen on 

vähintäänkin kyseenalaista, koska tutkimusjoukot ovat aina erilaisia. Jokainen koira on oma 

persoonansa, eikä samalla eläimellä voi loputtomiin tehdä tutkimuksia. Usein eläinavustei-

suutta tarkasteltaessa osallistujat suhtautuvat myönteisesti eläimiin ja otoskoot ovat melko pie-

niä (Daly & Suggs, 2010, s. 109). Tapaustutkimusten perusteella on vaikea tehdä yleistyksiä, 

vaikka tutkimusaika olisi pitkäkin, esimerkiksi kokonainen lukuvuosi (Juríčková, Bozděchová, 
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Machová & Vadroňová, 2020, s. 682). Monet tutkimukset on tehty erityisryhmälle tai erityis-

olosuhteissa (Juríčková ym., 2020). Vaikka tehdyissä tutkimuksissa havainnoitiin erityisryh-

miä, ei silti ole mahdotonta, että positiiviset vaikutukset näkyisivät muissa lapsiryhmissä. Daly 

ja Suggs (2010, s. 107) tuovat esille osallistuneiden opettajien myönteisen suhtautumisen lem-

mikkien käyttämiseen opetustyössä. Tämä voi selittää negatiivisten tulosten puuttumisen. Use-

alla osallistujalla oli myös oma lemmikki, jolloin mahdollistui helposti eläimen hyödyntäminen 

opetuksessa. Lisäksi opettajat valittiin tutkijan mielen mukaisesti ja mukaan otettiin heitä, joilla 

oli kokemusta lemmikkien pitämisestä luokassa (2010, s. 107). Anderson ja Ohlson (2006, s. 

47) muistuttavat koira-avusteisen pedagogiikan käyttäjien olevan usein hyvin motivoituneita 

menetelmän hyödyntämiseen opettamisessa ja se voi olla osaltaan vaikuttamassa positiivisiin 

tuloksiin. Niin Beetz (2017, s. 146) kuin Juríčková kollegoineen (2020, s. 682) ovat sitä mieltä, 

että lisätutkimusta eläinavusteisuudesta tarvitaan.  

Koira-avusteisen työskentelyn hyötyjä. Fung (2017, s. 435) sekä Järvi ja Ikä-

heimo (2020, s. 92) mainitsevat sosiaaliset, psykologiset ja fysiologiset myönteiset vaikutukset 

ihmiselle. Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 239) havaitsivat omassa tutkimus-

kirjallisuudessaan, miten lasten ja eläinten välistä suhdetta on tarkasteltu nimenomaan hyö-

tynäkökulmasta. Hamilton ja Taylor (2017, s. 2) huomauttavat ihmiskeskeisyydestä sen sijaan, 

että ihminen ja eläin rakentaisivat yhteistä maailmaa. Beetz (2017, s. 139) puolestaan on kerän-

nyt eläinavusteisten interventioiden taustalla havaittuja teorioita ja toimintaprosesseja. Esi-

merkkinä on motivaatioteoria sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Myönteisiä vaikutuksia 

eläinavusteisuudesta on nähty olevan esimerkiksi stressin väheneminen ja masentuneisuuden 

sekä kivun kokemuksen pieneminen. Tunne-elämään, vuorovaikutukseen ja fyysisiin tekijöihin 

on löydetty positiivisia tuloksia koiran läsnäolosta (Friesen, 2010; Hergovich, Monshi, 

Semmler, & Zieglmayer, 2002; Juríčková, Bozděchová, Machová, & Vadroňová, 2020).  

Daly ja Suggs (2010, s. 107) tuovat esille opettajien huomion siitä, että oppilaiden akateemiset 

taidot kehittyvät. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat, että eläimet olivat motivoimassa kir-

joittamiseen ja kielenkehitykseen. Lemmikeille puhuminen, niiden kuvaileminen ja niistä ker-

tominen laajentavat sanavarastoa sekä edistävät kielen kehitystä. Toisin sanoen eläinten myö-

tävaikutuksena oppiminen lisääntyy (Daly & Suggs, 2010, s. 107). Fung (2017, s. 439) lisää 

koira-avusteisuuden hyödyksi myös vaikutukset kielellisten haasteiden vähenemisessä. Koiran 

ja lapsen vuorovaikutuksen nähdään edistävän kommunikointitaitoja, sillä eläimelle annettavat 

lyhyet verbaaliset käskyt ovat ymmärrettäviä myös lapsille, joilla on kielellisiä haasteita. Koi-
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ralle lukemisen -ohjelmat kannustavat ääneen lukemiseen ja vaikuttavat motivaatioon, kiinnos-

tukseen kirjoihin sekä luetunymmärtämiseen (Jalongo, 2005, s. 154). Juríčková, Bozděchová, 

Machová, ja Vadroňová (2020, s. 677) havaitsivat, että keskittyminen paranee. Myös suoma-

laisten asiantuntijoiden kokemukset osoittavat, että merkittäviä muutoksia tapahtuu motivaati-

ossa, oppilaiden pitkäjänteisyydessä ja keskittymisessä koulutehtäviin (Järvi & Ikäheimo, 2020, 

s. 35)  

Ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen on todettu lisäävän luottamusta ja rauhallisuutta. Daly ja 

Suggs (2010, s. 101) havaitsivat empatian lisääntyvän ja sosio-emotionaalisten taitojen kehit-

tyvän. Merkittävä huomio oli aggressiivisuuden vähentymisessä ja vetäytyneiden lasten roh-

kaistumisessa (Kotrschal & Ortbauer, 2003). Andersonin ja Ohlsonin (2006, s. 40) mukaan op-

pilaiden oppiminen vastuullisuuteen, kunnioitukseen ja empatiaan lisääntyi sekä tunnereaktioi-

den äärimuodot lievenivät ja yleinen asenne kouluun parani. Käytettäessä koira-avusteista pe-

dagogiikkaa oppimisympäristö on muuttunut positiivisemmaksi (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 

35). Juríčková, Bozděchová, Machová, ja Vadroňová (2020, s. 677) osoittivat, että lasten kom-

munikointi opettajien kanssa kasvaa ja sosiaalinen yhteistyö luokkakavereiden välillä on pa-

rempaa. Vuorovaikutus toisiin lapsiin sekä aikuisiin vahvistui (Anderson & Olson, 2006, s. 40).  

Itsetunnon paraneminen on yksi perustelu koira-avusteisuuden käyttämiseen (Järvi & Ikä-

heimo, 2020, s. 35). Lapsen ajatellaan olevan etevämpi ja hän voi osoittaa taitojaan sekä osal-

listua hoitamiseen ja huolenpitoon (Fung, 2017, s. 440). Koiraa pidetään kivana kaverina, mo-

tivaattorina, jota voi koskea. Vierailut ovat usein odotettuja ja tylsäkin tilanne voi muuttua mie-

lenkiintoiseksi (Fung, 2017, s. 441). Juríčková, Bozděchová, Machová, ja Vadroňová (2020, s. 

682) havaitsivat, että toteuttamalla koira-avusteista opetusta vuoden ajan lasten ADHD:n oireet 

lieventyivät. Lapsi sai itseluottamusta, rohkeutta ja pelkotilat vähenivät (Juríčková ym., 2020, 

s. 682). Järven ja Ikäheimon mukaan koiran kanssa toimiminen vahvistaa oppilaiden minäkuvaa 

ja lisäksi yhteistyö nähtiin merkittäväksi myös koiralle (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 35–39)   

Muita löydettyjä teoreettisia taustaoletuksia eläinavusteisuuteen ovat yhteydet kiintymyssuh-

deteoriaan ja neurobiologiseen teoriaan oksitosiinin lisääntymisestä sekä fyysisistä hyödyistä 

(Beetz, 2017, s. 139). Kiintymyssuhdeteoria liittyy siihen, että ihminen voi muodostaa turval-

lisen kiintymyssuhteen myös eläimen kanssa ja osoittaa hoivaa sekä huolenpitoa. Fyysisistä 

vaikutuksista muun muassa Beetz (2017, s. 143) sekä Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 92) tuovat 

ilmi verenpaineen ja sydämen sykkeen madaltumisen, mielihyvähormonin eli oksitosiinin li-
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sääntymisen kosketuksesta sekä stressihormonitasojen laskemisen. Koiran positiiviset vaiku-

tukset ihmisen fyysiseen hyvinvointiin ovat myös merkittäviä. Eläin voi olla kannustamassa 

liikkumaan, kuten Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 52–53) kirjoittavat, niin koiraa voi käyttää tar-

peillaan, lenkillä, ottaa mukaan koirajoogaan tai vaikka noutamaan frisbeetä. 

Hyötyjä tulisi tarkastella myös koiran hajukulmasta. Työskentelytapaa käytettäessä eläimen hy-

vinvointi tulee ottaa huomioon. Menetelmä tarjoaa koiralle tekemistä ja aivotyötä. Mielek-

kyyttä lisää se, että saa työstä palkkaa, esimerkiksi ruokaa, lelun, leikin, kehut tai huomion. 

Positiivinen vahvistaminen edesauttaa oppimista, joten sopivasti ruualle perso yksilö voi olla 

helposti koulutettava (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 22). Eläimen tulee nauttia työskentelystään, 

vain silloin siitä kaikki osapuolet saavat positiivisia kokemuksia (Granger & Kogan, 2000, s. 

231). Yhteinen toiminta vahvistaa koiran ja ohjaajan suhdetta sekä parantaa vuorovaikutusta.  

3.3 Huomioonotettavia asioita, koiran sopivuus ja eläintenoikeuksia 

Koira-avusteisuus ei tuo pelkästään hyötyjä, vaan siihen liitetään myös huolenaiheita. Friesen 

(2010, s. 261) ja Jalongo (2005, s. 153) luettelevat tutkimusten mukaan yleisimmiksi turvalli-

suuden ja hyvinvoinnin sekä vastuuseen liittyvät kysymykset. Mahdolliset allergiat ja puhtaus 

sekä terveys voivat mietityttää toiminnassa (Friesen, 2010, s. 261). Jalongo (2005, s. 154) kir-

joittaa, että on tärkeä huomioida ketä ottaa toimintaan mukaan ja lasten sekä koirien erilaisuus 

tulee laittaa merkille. Usein ajatellaan, että levoton lapsi tarvitsisi rauhallisemman koiran kump-

panikseen, kun taas vilkkaampi koira sopisi vetäytyneelle ja ujolle henkilölle. Kulttuuriset ky-

symykset liittyvät eläimen asemaan, sillä joissain koiraa pidetään saastaisena, haitallisena tai 

ihmisen ravintona (Friesen, 2010, s. 261; Jalongo, 2005, s. 154). Jalongo (2005, s. 155) kehottaa 

kertomaan toimintatavoista, kun eläin tulee ihmisten luo. Hänen mukaansa tilanteita, joissa 

lapsi ja koira ovat keskenään ei saa tulla, sillä koiranohjaaja on aina vastuussa työparistaan 

(Jalongo, 2005, s. 155). Opetushallituksen, Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n, Kennelliitto ry:n 

ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyönä on valmis-

tettu ohjeistus koira-avusteiseen työskentelyyn oppilaitoksiin (Opetushallitus, 2020). Siinä ke-

hotetaan ottamaan huomioon terveydelliset, vakaumukselliset ja kulttuuriset asiat sekä tiedot-

taminen. Soveltuvuustestatun, perusterveen ja vakuutetun koiran tulee sopia työskentelyyn yh-

dessä koulutetun koiranohjaajan kanssa (Opetushallitus, 2020). Jalongo (2005, s. 153–154) tii-
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vistää, että koiran tulee olla terve, rokotettu sekä koulutettu ohjaajansa kanssa ja lisäksi vaadi-

taan tottelevaisuuskoulutusta ja sopeutumista yllättäviin tilanteisiin tai häiriöihin. Hän mainit-

see huoltajilta saadun luvan sekä lapsen vapaaehtoisen suostumuksen. 

Lasten turvallisuuden lisäksi on huolehdittava myös koirasta. On annettava mahdollisuus le-

poon, sillä on kohtuutonta pitää koiraa pitkiä aikoja työskentelemässä (Jalongo, 2005, s. 155). 

Eläimelle tulee olla tarjolla vettä ja antaa tilaisuus käydä ulkona tarpeillaan (Friesen, 2010, s. 

262). Eläinsuojelulaki (1996) määrittelee, miten eläimiä tulee kohdella ja parantaa hyvinvoin-

tia. Laissa on kirjattu, että fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet tulee ottaa huomioon. Riit-

tävä hoito on taattava, niin ravinnon kuin muunkin hoidon osalta. On huolehdittava riittävästä 

levosta, liikkumisesta ja vältettävä ylivoimaista rasitusta tai koulutusta (Eläinsuojelulaki, 

1996). Koirakerhossa haluamme toteuttaa toimintaamme koirien ehdoilla, ottamalla huomioon 

lajityypillisen käyttäytymisen. Toivomme, että lapset oppivat oikeudenmukaista kohtelua ih-

misten ja eläinten välisessä suhteessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tärkeänä 

pidetään toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamista sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa (Ope-

tushallitus, 2014, s. 19). Eläinsuojelulain (1996) tavoitteena puolustaa eläimiä kärsimykseltä ja 

kivulta. Koiran terveydestä huolehtiminen ja eläinlääkärikäynneistä on mainittu laissa.  

Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 22) ottavat kantaa millainen olisi sopiva koira eläinavusteiseen ope-

tukseen. Heidän mukaansa hyviä tekijöitä ovat kiinnostus ihmisiä kohtaan, innokkuus oppimi-

seen ja positiivisen vahvistamisen kautta koulutettavuus. Peruskoulutuksen tulee olla kunnossa 

ja koiraa on valmisteltava tulevaan työhön. Esimerkiksi tutustuminen tiloihin ja sosiaalisiin ti-

lanteisiin, ääniin totutteleminen ja lattiapintoihin tutustuminen ovat tärkeitä (Järvi & Ikäheimo, 

2020, s. 23). Soveltuvuustestissä painotetaan koiran sosiaalisuutta, rohkeutta, tottelevaisuutta 

sekä vieraan ihmisen kosketuksen ja yllättävien tilanteiden sietämistä (Järvi & Ikäheimo, 2020, 

s. 24). Koiran sopivuuteen liittyy myös fyysinen koko ja suhteellisen helppo kuljetettavuus 

(Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 90). Koira-avusteisuuden ammatillisuuteen kuuluu suoritettu so-

veltuvuuskoe ja koirakon yhteinen työnäyttö sekä koiranohjaajan koulutus eläinavusteisuuteen, 

mutta myös oman alansa ammatillinen pätevyys. Suomessa esimerkiksi Koirat kasvatus- ja 

kuntoutustyössä ry (2010) järjestää täydennyskoulutusta kasvatusalalla koira-avusteisuutta 

käyttäville ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään koira-avusteisen työskentelyn menetel-

miin, hyötyihin ja rajoitteisiin sekä koiran elekieleen ja eettisyyteen.   
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3.4 Koiran elämää – aistit, rauhoittavat signaalit ja leikki 

Viime vuosina tutkimusta on tehty koiran ja omistajan välisestä suhteesta, mutta myös tunnus-

omaisesta käyttäytymisestä, ongelmista ja tunteista. Lajityypillisenä käyttäytymisenä pidetään 

haistelua, pureskelemista ja kaivamista, joita toteuttamalla koira lievittää stressiä ja tekee elä-

mästään onnellisempaa (Handelman & Salonoja, 2011, s. 72). Ominaista on myös saalistami-

nen, sosiaalisuus ja merkkaaminen. Söderström (2018) on koonnut kirjaan ”Mitä koiralla mie-

lessä?” mielenkiintoisia tutkimuksia esimerkiksi persoonallisuudesta, kommunikoinnista ja ais-

teista. Koiran persoonallisuuden osa-alueita voidaan mitata erilaisilla testeillä jo pentuna. Koi-

ran luonteen analysointia on tehnyt McGarritya, Sinna ja Goslinga (2015, s. 117–124), yhdis-

täen testeistä yhdeksän persoonallisuuden ulottuvuutta: aktiivisuus, aggressiivisuus, rohkeus/it-

sevarmuus, tutkiminen, pelko/hermostuneisuus, reaktiivisuus, sosiaalisuus sekä alistuvuus.   

Koiran hajuaistin ylivertaisuus muihin aisteihin nähden on laajalti tunnettu. Ympäröivä maa-

ilma määrittyy sen avulla saadun informaation kautta (Telkänranta, 2015, s. 26). Hajuaisti on 

koiralle erittäin tärkeä ja sen käyttäminen luontaista, mutta tilannekohtaisesti voi havaita hais-

telun erilaisia merkityksiä (Rugaas, 2005). Sen avulla kommunikoidaan, selvitetään tietoja toi-

sista koirista ja tunnistetaan tuttu ihminen sekä aistitaan ihmisen mielialaa (Hoffman & Musto-

nen, 2007, s. 22–23). Ympäristön tutkiminen tapahtuu nuuhkimalla: ilmaa, toisten koirien kuo-

noja, kasvoja ja anaalialueita, virtsaa, ulosteita, maata ja ihan kaikkea (Handelman & Salonoja, 

2011, s. 130). Haisteleminen voi liittyä myös tervehtimiseen (Handelman & Salonoja, 2011, s. 

240; Hoffman & Mustonen, 2007, s. 24). Toisaalta se voikin olla rauhoittava ele, jolloin koira 

hetken laskee kuononsa tai nuuskii pidempään samaa paikkaa (Rugaas, 2005). Hajut ja haiste-

leminen liittyvät merkkaamiseen, jolloin eläin jättää itsestään tietoja, kuten iän sukupuolen, it-

seluottamuksen ja tunnetilan (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 24).  

Rauhoittavista signaaleista kirjoittanut Rugaas (2005, s. 12) tuo esille niiden välttämättömyy-

den koirien kommunikoinnissa. Merkeillä halutaan ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita, pyritään 

rauhoittamaan pelottavia hetkiä ja kestämään epämieluisia asioita. Rugaasin (2005, s. 16, 19) 

mukaan eleiden huomaamattomuudesta huolimatta ihminen voi oppia koiran kieltä ja ymmär-

tää, millaisia tuntemuksia niillä viestitään. Telkänranta (2015, s. 11) kirjoittaa tietoisen tarkkai-

lemisen edistävän eläinten elekielen oppimista, sillä helpointa on havainnoida varsinkin sellai-

sia merkkejä, joita ihmisten välisessä kommunikoinnissa fyysisten ominaisuuksien erilaisuu-

desta johtuen ei ole. Rugaasin (2005 s. 20–57) tutkimusten mukaan pään poispäin kääntäminen 
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tai katseen siirtäminen kohteesta kertovat koiran kommunikoinnista. Ihmisenkään ei pitäisi tui-

jottaa eläintä suoraan silmiin, sillä se tarkoittaa haastavaa elettä. Hitaasti ja rauhallisesti liik-

kuminen tulkitaan usein väärin tottelemattomuudeksi. Mitä hitaampi liike, sen enemmän sillä 

pyritään rauhoittamaan. Muita rauhoittavia signaaleita ovat silmien räpyttely ja siristely, jotka 

voivat olla hyvinkin pieniä, lähes havaitsemattomia eleitä. Vahvana merkkinä pidetään selän 

tai kyljen kääntämistä, tämä käyttäytyminen on ihmisenkin helppo tehdä, jos tilanne pitää rau-

hoittaa. Lisäksi koira voi ilmaista itseään liehittelemällä tai istuutumalla selin. Kohtisuoraan 

lähestyminen ja korkealta koskettaminen koetaan uhkaavana. Sen sijaan lähestyminen kaartaen 

kauempaa on rauhoittavaa. Mikäli koira kokee kahden yksilön toisiinsa kohdentamaa uhkaa, 

toimintatapana on väliin asettuminen ja näin selviytyä ristiriitatilanteesta (Rugaas, 2005). 

”Koiramaailman virallinen kutsu hauskanpitoon” on leikkikumarrus, jossa kehon etuosa koskee 

maahan rintalastaa myöten, etujalat sojottavat eteenpäin kurotettuina maata pitkin ja takajalat 

ovat suorassa (Byosiere, Espinosa, & Smuts, 2016, s. 107; Moore, 2013, s. 23; Söderström, 

2018, s. 37). Hännän pyörittäminen on vahva leikkiinkutsu (Moore, 2013, s. 19). Leikkikumar-

ruksessa koira voi osoittaa halunsa jatkaa kesken jäänyttä leikkiä. Lisäksi asennosta pääsee pin-

kaisemaan karkuun tai kimppuun. Yhtäaikainen kumarrus on halu yhteiseen kisailuun 

(Byosiere ym., 2016, s. 111; Söderström, 2018, s. 38). Niin Telkänranta (2015, s. 201–202) 

kuin Bradshaw, Pullen ja Rooney (2015, s. 82) tuovat esille, että usein leikkiä esiintyy eniten 

eläimen ollessa iältään nuori, niin ihmiselläkin. Heidän mukaansa erilaisten leikkien avulla har-

joitellaan aikuisena tarvittavia taitoja. Bradshaw ja kollegat (2015, s. 82) tulkitsivat toiminnan 

liittyvän saalistus- tai taistelukäyttäytymiseen sekä sosiaalisuuteen. Ravinnon hankkiminen ja 

käsittely, puolustautuminen tai pakeneminen sekä laumassa eläminen kehittyvät harjoitellessa 

esineillä leikkimistä, liikuntaleikeissä tai sosiaalisissa leikeissä (Telkänranta, 2015, s. 203).  

Bradshaw, Pullen ja Rooney (2015, s. 82) ovat tutkineet pentuiän ohittaneiden leikkiä. He sel-

ventävät koirien olevan laji, joka leikkii myös aikuisena. Lajienvälisen ryhmädynamiikan tut-

kimuksessaan, koirien toimiessa leikin aloittajana, Simonen (2021, s. 97) kiinnitti kameran val-

jaisiin saadakseen koiran tulokulman mukaan. Bradshaw ja kollegat (2015, s. 84) havaitsivat 

täysikasvuisilla itsekseen leikittävän ja sosiaalisen vuorovaikutteisen esineleikin sekä lajin si-

säisen ja lajien välisen vuorovaikutteisen leikin. Simonen (2021, s. 99) mainitsee takaa-ajo-

leikit, kiskomisleikit, leikkitappelut, esineiden noutamisen ja etsintä. Rennossa ja turvallisessa 

ympäristössä voi nujakoida huolettomasti (Telkänranta, 2015, s. 197). Kehon käyttäminen tak-

laamiseen tai pään painaminen leikkikaverin ylle kuuluu asiaan (Moore, 2013, s. 129). Leikki-

tappelu tai jahtaamisleikki ovat hauskaa, onnellinen koira läähättää suu auki ja häntä heiluu 
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innokkaasti (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 8). Huomiotta jättäminen, muriseminen tai näyk-

käiseminen kertovat, milloin touhuista on saatu tarpeekseen (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 

8). Lajienvälinen leikki voi alkaa ihmisen antamilla signaaleilla, kuten herättämällä huomion 

puheella tai koskettamalla. Yhteinen toiminta vahvistaa ihmisen ja koiran välistä suhdetta 

(Bradshaw, Pullen & Rooney, 2015, s. 86; Simonen, 2021, s. 97; Söderström, 2018, s. 36)  
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4 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyössäni lähdin selvittämään lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohdettaan koirana 

olemiseen. Kiinnitin huomiota kerholaisten ja koirien väliseen suhteeseen ja vuorovaikutuk-

seen. Tutkimuskysymykseni muotoutui projektin edetessä. Tutkimukseni on laadullinen ja lä-

hestymistapana käytän monilajista etnografiaa. Menetelmän käyttämiseen koirakerhossa perus-

teena voidaan pitää sitä, että sen on nähty sopivan lapsuuden tutkimukseen päiväkodeissa ja 

kouluissa, ja eettisyyden tarkastelua pidetään tärkeänä juuri kenttävaiheessa (Strandell, 2010, 

s. 94). Etnografia mahdollistaa tutkimukseen sopivien menetelmien valinnan huomioiden au-

tenttisten tilanteiden ja ympäristön vaikutukset. Tutkijan osallistuminen toimintaan tukee tässä 

tutkielmassa etnografisen lähestymistavan valintaa. Gordon (2007, s. 43) kollegoineen kirjoit-

tavat, että tutkijaa voidaan pitää melkein tutkimusvälineenä. Kuvaan tässä etnografiaa yleisesti 

sekä kohdistan huomion erityisesti monilajiseen etnografiaan. Aineiston keräsin ohjatessani 

koirakerhoa yhdessä työparini kanssa. Työni lopullinen aineisto koostuu osallistuvan havain-

noinnin ja lyhyiden videoiden tarkastelujen avulla kirjoitetusta kenttäpäiväkirjasta, työparini 

kanssa käytyjen keskusteluiden litteroinneista, kerholaisten kanssa käydystä litteroidusta etno-

grafisesta haastattelusta tai enemminkin keskustelusta. Luvun lopussa esittelen koirakerhon 

koiria ja lapsia sekä toimintasuunnitelmaa, jonka ympärille kerhon toiminta muodostui. Tutki-

muksen aineistoni analyysiä voi kutsua sisällönanalyysiksi, koska siinä on piirteitä Tuomen ja 

Sarajärven (2018) esittämästä sisällönanalyysistä, jossa aineistoa lajitellaan tiettyjen teemojen 

alle. Tutkimuksen tuloksista pyrin muodostamaan tulkinnan, jossa vastaan tutkimuskysymyk-

siin.  

4.1 Tutkimusmenetelmänä etnografia 

Alun perin kreikankielinen sana etnografia (kreik. ethnos, graphein) merkitsee kirjallista ku-

vausta vieraista kansoista (Hamilton & Taylor, 2017, s. 27; Marttila, 2014, s. 362). Marttila 

(2014, s. 363) kirjoittaa, että menetelmän avulla sosiaalista ympäristöä havainnoidaan järjestel-

mällisesti sekä etsitään vuorovaikutuksen ja merkitysten säännönmukaisuuksia. Tutkimusote 

on hyvin ainutkertaista, onhan jokainen tutkimuskohde, tutkimusaineisto ja tutkija erilainen. 

Paloniemi ja Collin (2018) tuovat esille, että näin voidaan tarkastella kulttuuria, sen toimintaa 

ja ihmistä osana sitä. Heidän mukaansa etnografia sopii menetelmäksi silloin, kun ilmiöstä ei 

ole paljon tietoa tai tuodaan esille tavallista arkea, jota pyritään analysoimaan tarkasti. Vahvuu-

tena on pidetty tutkittavien kokemusten ja käsitysten kuvaamisen mahdollisuutta (Nissi, 2014, 
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s. 336–337). Paloniemi ja Collin (2018) arvioivat sen soveltuvan hyvin lähestymistavaksi myös 

oppimisen ja kasvatuksen kentälle. Etnografian haasteena tai etuna on se, että aineiston hank-

kiminen, analyysi ja tulkinta tapahtuvat rinnakkain ja päällekkäin (Lappalainen ym., 2007, s. 

13).  Etnografin tehtävänä on Geertzin (2003, s. 159) mukaan tarkkailla, tallentaa ja analysoida. 

Hän tuo myös esille sen, että näitä kolmea tutkimuksen osa-aluetta ei voi erottaa toisistaan, 

vaan etnografiassa ne kulkevat rinnakkain ja kietoutuvat toisiinsa. 

Etnografialle ominaista Paloniemen ja Collinin (2018) mukaan ovat niin ikään kenttätyösken-

tely, tutkimusasetelman suunnittelu ja tutkijan position pohtiminen. Määritteleminen tietyn-

laiseksi tutkimusmenetelmäksi on vaikeaa, mutta kuitenkin Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto 

(2014, s. 10) kirjoittavat sen kolmesta peruselementistä. Kenttä on paikka, jossa tutkija työs-

kentelee. Vuorovaikutus on merkittävä tekijä aineiston keräämisvaiheessa. Kolmanneksi etno-

grafialle tyypillinen vaikuttava toiminta sisältää perustelut, tiedon käyttämistarkoituksen, tutki-

muksen lähtökohdat ja vaikutus ympäristöön. Vaikuttavan toiminnan nähdään olevan etnogra-

fisen tutkimusotteen mahdollisuus kehittämistyössä, jossa tutkijan rooli on aktiivinen kehittä-

miseen vaikuttava henkilö (Haanpää, Hakkarainen, & Garcia-Rosell, 2014, s. 287).  

Kentät voivat olla erilaisia, joissa tiedon muodostuminen on prosessi. Hamilton ja Taylor (2017, 

s. 27) selittävät etnografin tarkoituksena olevan ymmärtää sosiaalisia rakenteita, kulttuuria, yh-

teisöä ja arvoja sekä materiaaleja, objekteja ja käytäntöjä. Tyypillistä on yhdessä tuotettu ai-

neisto (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, s. 12; S. Paloniemi & Collin, 2018). Tutkija 

tekee kentällä huomioita, jotka hän kirjoittaa muistiin havaintopäiväkirjaansa, josta tulee osa 

aineistoa. Havainnot voivat olla puhetta, käyttäytymistä, rutiineja, mutta myös aistittavaa ilma-

piiriä. Paloniemi ja Collin (2018) kuvailevat kentän olevan konteksti, jossa tapahtuu aineiston 

kerääminen ja tulkintojen muodostaminen. Haasteena kenttätyössä nähdään olevan tutkijan 

roolin ja position tarkasteleminen sekä pitkäkestoinen aineiston kerääminen ja sitoutuminen.  

Vuorovaikutusta tutkija käyttää työvälineenä aineiston keräämisessä läsnäolollaan ja osallistu-

misellaan kentällä toimintaan (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, s. 10). Etnografin 

työssä reflektiolla, kysymisellä ja vuorovaikutuksen pohtimisella on tärkeä osa (Nissi, 2014, s. 

338). Vuorovaikutuksen käsitettä voidaan lähestyä ruumiillisen tiedon ja empatian avulla. Aro-

maa ja Tiili (2014, s. 273) luonnehtivat ruumiillisen tiedon ja empatian olevan merkityksellinen 

tutkijan yrityksessä ymmärtää tutkittaviaan. He liittävät etnografiseen lähestymistapaan osal-

listuvan havainnoinnin lisäksi kokemalla oppimisen kentällä yhdessä tutkittavien kanssa. 

Omien aistihavaintojen ja tunteiden reflektoimisen kautta voi saada tutkimuksen alla olevasta 
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kohteestaan syvempi ymmärrys (Aromaa & Tiili, 2014). Aromaa ja Tiili (2014, s. 260) pitävät 

sanattoman informaation ja aistimisen tulkintaa yhtenä etnografiaan kuuluvana osana. Tutkit-

taessa muita kuin ihmisiä kielellisinä olentoina, on ruumiillisuudella ja aistimuksilla erityinen 

merkitys. Havainnoitaessa koiran fyysisiä eleitä ja rauhoittavia signaaleja, puheen tarkastelu 

jää taka-alalle. Ihmistenkin välillä toki on tietoista ja tiedostamatonta ruumiillista sekä koke-

muksellista tietoa, joka voidaan kielellisesti pyrkiä sanoittamaan (Aromaa & Tiili, 2014, s. 

261). Vuorovaikutuksellisissa kohtaamisissa herkkyys ja eläytyminen toiseen tuottaa ruumiil-

lista tietoa (Aromaa & Tiili, 2014, s. 262). 

Komulainen (2014, s. 250) tutkimuksessaan erityispäiväkodissa tarkkaili lasten ja aikuisten vä-

listä kommunikaatiota. Hänen mukaansa vuorovaikutuksessa lasten äänen kuuluvaksi saaminen 

on haastavaa, varsinkin, jos lapsi ei tuota ymmärrettävää puhetta. Tulkinnalla on silloin suuri 

merkitys. Samoin on eläinten kanssa. Koiran näkökulmaa on vaikea saavuttaa todella, sillä koi-

ran kommunikointiyritys ja vuorovaikutus sekä käyttäytymisen arvioiminen ovat aina ihmisen 

tulkintaa. Joskus se onnistuu, toisinaan ehkä useimmin, ei. Koirakerho on pro-gradussani kent-

tänä, jossa aineistoa tuotetaan yhteisesti lasten, koirien ja ohjaajien kanssa. Ollessaan kentällä, 

tutkija osallistuu toimintaan aina jotenkin ja se vaihtelee kestoltaan ja intensiivisyydellään 

(Lappalainen, 2007a, s. 113). Itse koin suhteellisen helppona valita kontekstiksi koirakerhon, 

vaikka oman tutkijan position tarkasteleminen avoimesti onkin haastavaa. Kerhotoiminnassa 

olen läsnä ja osallistuvana sekä vaikuttajana myös tutkijana. 

Monilajinen etnografia. Taustalla vaikuttaa posthumanistinen näkemys siitä, 

että tutkimuksen kohteeksi tulee ottaa muita-kuin-ihmisiä (other-than-humans) (Hamilton & 

Taylor, 2017, s. 43). Monilajinen etnografia (multi-species etnography) on melko uusi tutki-

muksen lähestymistapa, johon on vaikea antaa yksiselitteisiä ohjeita tai metodeja. Eläin on pit-

kään jäänyt ihmistieteissä objektin asemaan. Toisin sanoen fokuksessa on ollut ihminen, kun 

taas eläimen subjektiivisuus on jäänyt sivuun tai kokonaan pois (Hamilton & Taylor, 2017, s. 

2–3). Hamilton ja Taylor (2017, s. 57) toteavat merkitykselliseksi eläimen ottamisen osalliseksi. 

Heidän mukaansa tasapuolisuus tutkimuskohteena ihmisen rinnalla ei tarkoita kirjaimellisesti 

eläimen kielen oppimista, vaan läsnäolon, kehonkielen sekä käyttäytymisen huomioimista. Ru-

gaasin (2005) mukaan koiran ”kieltä” voi oppia tulkitsemaan tarkkailemalla rauhoittavia sig-

naaleja ja käyttäytymistä sekä ymmärtämällä tämän osaksi vuorovaikutusta. Monilajisuutta tut-

kiessa on oleellista tarttua siihen, että suhteita muodostuu ja kommunikaatiota ilmenee lajien-

välisessä kanssakäymisessä.   
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Ihmiskeskeisyys ilmenee ihmisen nähdessä eläimen hyötynä itselleen sen sijaan, että eläisi yh-

teydessä ja yhdessä toisten elävien olentojen kanssa. Hamilton ja Taylor (2017, s. 1–2, 52–54) 

toteavat, että perinteisten menetelmien käyttäminen eläintieteessä ei onnistu, koska eläimet ei-

vät kirjoita ja puhu tai jaa kulttuurisia normeja samalla tavoin. Kuitenkaan tarkoituksena ei ole 

hylätä perinteisiä etnografisia tutkimusmenetelmiä, kuten haastatteluja ja havainnointia koko-

naan. Heidän mukaansa monilajinen etnografia on eläinten, mukaan lukien ihmisen eläimenä, 

kohtaamisia ja tutkimista sellaisena kuin elämä on kussakin tilanteessa. Tällaisessa tutkimuk-

sessa koskaan, ei voi olla täysin varma toisen näkemyksistä ja kokemuksista tai tunteista ja 

tarpeista.  

Hamilton ja Taylor (2017, s.12–17) painottavat sitä, että kirjoittaminen on yksi etnografian tär-

keimmistä prosesseista. Tuotos koostuu aina tutkijan näkemyksestä, mutta pyrkimys eläinten 

näkökulman tuomiseen on tavoiteltavaa. Muiden lajien kommunikointitapojen ja käyttäytymi-

sen mallien erilaisuutta sekä ainutlaatuisuutta ihminen ei aina ymmärrä, mutta voimme silti 

jakaa samaa sosiaalista todellisuutta ja vuorovaikutusta (Hamilton & Taylor, 2017, s. 17). Ha-

miltonin ja Taylorin (2017, s. 23, 81) mukaan etnografinen kirjoittamisen tapa mahdollistaa 

kuvata lajien välistä kanssakäymisiä sekä suhteita kriittisesti, ristiriitaisesti, analyyttisesti ja toi-

saalta hienovaraisesti ottaen molempien osapuolten näkökulmat huomioon. He muistuttavat, 

että etnografisessa lähestymistavassa ihminen on kirjoittamassa, eikä voi täydellisesti ymmär-

tää eläinten maailmaa, vaikka sitä kuinka hyvin yrittäisi tehdä. Posthumanismin käsitettä he 

avaavat tarkastelemalla ympäristöä humanismia pidemmälle ja asettamalla ihmisen ylivertaisen 

aseman sijaan yhteyteen ympäristönsä kanssa (Hamilton & Taylor, 2017, s. 24) Hamiltonin ja 

Taylorin (2017, s. 27–28) huomio monilajisen etnografian määritelmään on kaikkien lajien jae-

tun maailman näkeminen ja kokeminen. He näkevät tärkeänä sen, että tutkimuksessa otetaan 

tarkastelun kohteeksi tutkittavien kokemukset ja miten asiat näyttävät olevan tutkittavien tulo-

kulmasta. Hamilton ja Taylor (2017, s. 80) haluavat kiinnittää huomionsa ihmisen ja eläimen 

elämien yhteneväisyyteen sekä sen ymmärtämiseen, eivät lainkaan eroavaisuuksiin. Haasteena 

monilajisen etnografian tutkimuksessa on se, että eläimen roolia kuvataan ihmisen toimesta 

kielellisesti (Hamilton & Taylor, 2017).  

Hamilton ja Taylor (2017, s.38) tuovat esille yhden etnografisen lähestymistavan piirteistä, ni-

mittäin tutkimuskohteen ”tiheän kuvauksen” (thick description). He (2017, s. 178) kirjoittavat, 

että perinteisesti kerrontaa ja tarkkaa kuvailevaa kirjoittamista on pidetty etnografiseen tutki-

mukseen kuuluvana. Geertz (2003, s. 146) ottaa esille ajatuksen etnografian tiheästä kuvauk-
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sesta, jolloin tutkija pyrkii tuottamaan kattavasti monenlaista informaatiota tutkimastaan ilmi-

östä. Tutkija kohdistaa huomionsa kenttätyössä havaittujen käytäntöjen, rakenteiden sekä toi-

mintojen kuvailemiseen tarkasti. Etnografinen kuvaus on tulkitsevaa. Se voi olla hyvinkin pie-

nistä asioista todella syvällistä tutkimusta (Geertz, 2003, s. 160, 167). Etnografisen tutkimuksen 

kirjoittamisen sanotaan olevan paitsi kerrontaa, niin tiheää kuvausta tutkittavasta kohteesta, 

myös tarinoiden kertominen ”ei niin tieteellisesti”, on hyväksyttävää kirjoittamistapaa (Hamil-

ton & Taylor, 2017, s. 175–178).  

4.2 Tutkimusaineiston keruu 

Etnografiseen lähestymistapaan kuuluu useimmiten aineiston hankinnan monipuolinen käyttö. 

Niin Paloniemi ja Collin (2018) kuin Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto (2014, s. 14–15) kir-

joittavat eri tavoista, kuten havainnoinnista, kenttäpäiväkirjoista, muistiinpanoista, haastatte-

luista, keskusteluista ja dokumenttiaineistoista. Pro gradu -tutkielmani aineisto koostuu erityi-

sesti havainnoista, muistiinpanoista, litteroiduista keskusteluista lasten ja toisen kerho-ohjaajan 

kanssa. Tutkimusdataa kertyy jokaisen kerhokerran myötä. Aineiston kerääminen on mielen-

kiintoinen prosessi, sillä lasten ja eläinten kohtaamisessa voi tapahtua yllättäviä asioita, jotka 

on ratkaistava hetkessä. Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto (2014, s. 8) huomauttavat etnogra-

fiselle tutkimukselle tyypillisen tapahtumien yllättävät käänteet ja vaikeudet ennakoida tilan-

teita.  Koirakerhossa tulee huomioida kaikkien osapuolten tarpeet. Koiran vireystilan muutokset 

ovat johtaneet muutaman kerran siihen, että eläimen kerhokerta on loppunut kesken kerhon. 

Joinakin kertoina on suunnitelmia jouduttu muuttamaan pikaisesti. Näissä tilanteissa olemme 

nähneet tarpeelliseksi keskustella lasten kanssa, miksi koira vietiin pois ennen kuin kerho lop-

pui. Havaitsemme tällaisina hetkinä sen, että koira on elävä olento, jolla on tunteet ja tarpeet, 

vaikka ne ovat erilaisia kuin meillä ihmisillä (Anderson & Olson, 2006, s. 39).  

Hamilton ja Taylor (2017, s. 92–93) listaavat visuaalisten menetelmien aineiston olevan paitsi 

valokuvia, myös piirrettyjä kuvia tai videoita. Heidän mukaansa visuaaliset menetelmät voivat 

olla apuna keskustelun avaamisessa ja perinteisessä haastattelussa. Vaikka kuvatkin ovat ihmi-

sen kädenjälkeä, ne voivat tutkijoiden mielestä silti avata enemmän ihmisen ja eläimen suh-

detta. Kuvien käyttämisellä voidaan ainakin varmistaa se, että eläimet tulevat tutkimuksessa 

näkyviksi (Hamilton & Taylor, 2017, s. 98) Otin kerhossa lyhyitä videoita, joita sitten tutkin 

tarkasti. Videoista pyrin tarkastelemaan ensin erikseen koiran toimintaa ja sitten lasten toimin-

taa. Sitten tutkin, mitä lasten ja koiran välillä tapahtuu yhtä aikaa ja yhteistyössä.  
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Etnografinen haastattelu. Usein tutkimuskentällä vietetään pitkä aika yhdessä 

tutkittavien kanssa. Perinteisesti esitetään etukäteen mietityt kysymykset (Tolonen & Palmu, 

2007, s. 90). Etnografisen haastattelun teemat voivat muokkaantua tutkimuksen edetessä, eikä 

niiden alun perin mietittyjen muotojen toteutuminen ole ollenkaan varmaa (Tolonen & Palmu, 

2007, s. 92). Tilanteet tutkittavien kanssa saattavat olla kuin keskustelua ihan tavallisista asi-

oista. Työssäni sitä voisin kutsua epäviralliseksi haastatteluksi tai etnografiseksi keskusteluksi. 

Ruusuvuori ja Tiittula (2005) kuvaavat haastattelua keskusteluksi, jossa on säännönmukaisuuk-

sia eli se rakentuu suurin piirtein kysymysten ja vastausten mukaan. Kolmannessa vaiheessa 

tutkija ikään kuin kuittaa vastaajan sanomisen myötäilemällä tai toistamalla sen. Vaikka Tolo-

nen ja Palmu (2007, s. 110) puolestaan sanovat haastatteluun kuuluvaksi vuoropuhelun, jossa 

kysytään kysymyksiä ja annetaan vastauksia, niin etnografian tyypillisyys on kuitenkin ilma-

piirin tuttuus ja läsnäolo.  

Ruusuvuori ja Tiittula (2005) mainitsevat esiin tulevan, tutkijalla jo olevan, aiemman tiedon 

tutkittavasta asiasta. Tämä saattaa muuttaa keskustelun kulkua ja vaikuttaa sen sisältöön, riip-

puen siitä kuinka tutkijajohtoinen tilanteesta muodostuu. Erityisen tarkkana on oltava silloin, 

kun näkemykset poikkeavat suuresti toisistaan (Tolonen & Palmu, 2007, s. 92). En varsinaisesti 

haastatellut kerholaisia, vaan sain neljän lapsen kanssa muodostettua hyvän vuorovaikutusti-

lanteen. Tämän aineistonkeruumenetelmän voisin määritellä etnografiseksi keskusteluksi. Sa-

malla, kun lapset askartelivat ystävänpäiväkortteja, kysyin etukäteen miettimiäni kysymyk-

siäni. Välillä innostunut jutustelu laajeni pois alkuperäisestä asiasta. Palautin keskustelun ta-

kaisin esittämällä uuden kysymyksen. Tutkielmassani minun tulee ottaa huomioon esimerkiksi 

tietoni oman koirani käyttäytymisestä, joka on erilainen kuin kerholaisten. Tutkimuksellisissa 

haastatteluissa kuitenkin tieto ajatellaan olevan haastateltavalla ja tutkijan tulisi pidättäytyä il-

maisemasta omia tietojaan (Ruusuvuori & Tiittula, 2005) 

Havainnointi. Paloniemi ja Collin (2018) perustelevat havainnoinnin käyttä-

mistä, koska siitä saatu tieto on sidoksissa kontekstiin ja se mahdollistaa tutkimuskysymyksen 

tarkentaminen. Se auttaa myös tulkintakehysten muodostamisessa ja analysoinnin vaiheessa. 

Itse koen havainnoinnin olevan monipuolinen aineiston keräämisen menetelmä, mutta haasta-

vaa on se, mihin kiinnittää huomion. Kaikkea ei kuitenkaan ehdi sisäistämään ja huomaamaan. 

Havainnointi voi kohdistua sanottuun, toimintaan tai muihin merkityksellisiin seikkoihin, kuten 

Lappalainen (2007a, s. 124) kertoo. Hän oli kirjannut ylös sanatarkasti kaiken kuulemansa, 

mutta olisi voinut myös keskittyä toiminnan tarkkaan kuvailemiseen. Itse olen havainnoinnis-

sani kiinnittänyt huomion eri kerroilla eri teemoihin. Aluksi keskityin kuvailemaan tapahtumia, 
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ja ainoastaan muutamia kuulemiani asioita lasten sanomina jäi mieleeni. Lappalainen (2007a, 

s. 122) kuvaa kirjoittaneensa kenttämuistiinpanoihinsa ilmeitä, eleitä, pukeutumista, liikkumi-

sen tapoja, tuoksuja ja tuntoja, eli siis myös muutakin kuin kuultua. Kerhon päätyttyä keskus-

telimme toisen ohjaajan kanssa havainnoista ja tapahtumista kullakin kerralla. Lisäksi sen jäl-

keen nauhoitin omia ajatuksiani, huomioitani ja tuntemuksia. Pyrin kirjoittamaan muistiinpanot 

ja keskustelut puhtaaksi tietokoneelle mahdollisimman pian kerhokerran jälkeen, jotta voisin 

vielä kirjoittaessani muistella tärkeitä tapahtumia. Ihmismielelle kun on ominaista asioiden 

unohtelu. Kaikki muistiinpanot ja äänitteet tallensin päiväkohtaisiin tiedostoihin.  

Tutkimuksen marginaalissa ovat myös muiden aistien välittämä tieto. Hamilton ja Taylor 

(2017, s. 111–115) ottavatkin esille haju-, maku- ja tuntoaistien osuuden aineiston keräämi-

sessä. Heidän mukaansa niiden käyttäminen monipuolisesti tutkimuksessa tulee merkityksel-

liseksi erityisesti silloin, kun kielellinen kommunikaatio ei ole ainoa informaation lähde. Ha-

vaintoni kohdistuivat lasten ja koirien aistien monimutkaisuuteen sekä eroavaisuuksiin. Omassa 

tutkimuksessani tämä näkyi esimerkiksi keskustellessamme lasten kanssa koiran ravinnosta, 

ruuan hajuista ja mauista sekä siitä, millaiselta ruoka tuntuu kädessä. Tuntoaistin merkitys tulee 

kohtaamisessa ja koskettamisessa hyvin luontevasti. Aineistossani aistihavainnoista keskuste-

limme lasten kanssa. Mikä tuntuu koirasta miellyttävältä? Tuntuuko hoitotoimenpiteet koirasta 

hyvältä, eräs lapsi pohti. Mikä koirasta haisee hyvältä tai pahalta? Onko ihmisen ja koiran ais-

teissa eroja? 

4.3 Koirakerho tutkimuksen kontekstina 

Koirakerhon taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön (2020) Harrastamisen Suomen malli -

hanke, jonka avulla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla kou-

lulaiselle mieluinen harrastus. Erityisesti tavoitellaan heitä, joilla ei ennestään ole säännöllistä, 

ohjattua tekemistä vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten omia toiveita on kuultu suunniteltaessa to-

teutuvia kerhoja. Toiminnassa pyritään yhteistyöhön koulujen ja harrastustoimintaa järjestävien 

toimijoiden välillä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020). Viestintä tapahtuu koulun kerhoetsi-

vän välityksellä Wilma-järjestelmän lisäksi myös kerho-ohjaajien toimesta. Koirakerho on siis 

kiinteästi yhteydessä perusopetuksen kanssa, vaikka ei opetussuunnitelman alaista toimintaa 

olekaan. Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta halutaan pysyväksi, tasapuoliseksi 

harrastusmahdollisuudeksi Suomen kuntiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020).   
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4.3.1 Opetussuunnitelma kerhotoiminnan vierellä  

Opetussuunnitelman perusteet antavat mandaatin kerhotoiminnalle, sillä opetuksen ja kasva-

tuksen tavoitteita tukevia työskentelymuotoja ovat koulun kirjasto- ja kerhotoiminta, sekä muu 

opetukseen liittyvä toiminta, vaikka ne eivät oppivelvollisuuteen kuulukaan (Opetushallitus, 

2014, s. 41). Varsinaisen opetuksen ulkopuolella oleva tekeminen tuo vaihtelua koululaisten 

päivään sekä luo turvallisuutta. Opetushallitus mainitsee perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa pyrkimyksen yhteistyöhön koulun ulkopuolisiin toimijoihin. Näitä ovat esimerkiksi 

nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimi. Oppimisympäristöjen monipuolistaminen sekä 

kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen nähdään tärkeinä tavoitteina (Opetushallitus, 2014, s. 

36). Kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut koordinoivat koirakerhomme toteutumista.  

Esimerkiksi liikunta-, kuvataide-, käsityö-, teknologia tai englantikerhot tukevat koululaisten 

harrastuneisuutta osana maksutonta perusopetusta (Opetushallitus, 2014, s. 42). Kasvatukselli-

set, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet ovat pohjalla koulun kerhotoiminnassa (Opetus-

hallitus, 2014, s. 42). Oppilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen mahdol-

listuvat joustavissa ratkaisuissa kerhotoiminnassa, jossa vuorovaikutteinen kasvatusyhteistyö 

vahvistuu sekä muiden toimijoiden ja koulun yhteistyö monipuolistuu. Harrastamisen Suomen 

malli (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021) toteuttanee näitä kerho- ja harrastustoiminnan mah-

dollisuuksia Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen puitteissa tukien lasten ja nuor-

ten koulupäivien kokonaisuutta sekä monipuolista kasvun ja kehityksen tukea.  

Opetussuunnitelmasta löytyy useita eri osa-alueita ja linjauksia, jotka voidaan nähdä myös ker-

hotoiminnassa. Esimerkiksi toisten ihmisten ja luonnon kunnioittaminen sekä yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvo nostetaan tärkeiksi asioiksi (Opetushallitus, 2014, s. 19). Koirakerhossa tavoit-

teenamme on mahdollistaa oppimisen kokemuksia ja uusia oivalluksia koirien kanssa. Eri ais-

tien merkitys ihmisen ja eläimen suhteessa tulevat ilmi, jonka myöhemmin aineiston analysoin-

nissa otan esille. Kuten opetussuunnitelmassa (2014, s. 17) on mainittu myönteiset kokemukset, 

oppimisen ilo ja luova toiminta edesauttavat oppimista, myös koirakerhossa toivottavasti posi-

tiiviset kokemukset ovat kauaskantoisia lasten elämään. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014, s. 20) kehotetaan rohkaisemaan oppilaita innostavaan oppimiseen ja ajatte-

luun sekä tutkivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Myös oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksien ja toisten kunnioittamista sekä 

empatiakykyä pidetään tärkeänä (Opetushallitus, 2014, s. 20, 101). Koirakerhossa korostamme 

myös eläimen asemaan asettumista. Merkityksellistä on huomata lajien erilaisuus, varsinkin 
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vuorovaikutuksen vaikeus ja ihanuus silloin, kun emme käytä viestinnässä samanlaista merk-

kijärjestelmää.  

4.3.2 Koirakerhon toimintasuunnitelma, paikka, lapset ja koirat 

Koirakerhon toiminnan tavoitteita miettiessämme pyrimme ottamaan huomioon niin koirat kuin 

lapsetkin. Toivomme, että kerholaiset oppivat koiran lajityypillistä käyttäytymistä sekä tärkeitä 

asioita kuten ravinto, terveys, liikunta ja huolenpito. Tuomme esille eläinten oikeuksia ja hy-

vinvointia. Toimimme kerhossa koirien ehdoilla, huomioiden heidän terveytensä ja kuormituk-

sensa. Pidämme tärkeänä lajien välistä vuorovaikutusta sekä pyrkimystä ymmärtää koirien 

kommunikointia ja käyttäytymistä. Toimintaperiaatteiksi luemme myös sen, että lapset saavat 

tutustua koiriin ja touhuta heidän kanssaan. Tarkoituksena on mahdollistaa viettää aikaa eläi-

men kanssa, erityisesti huomioiden ne lapset, joilla ei ole omaa lemmikkiä. Toimintamme ta-

voitteiksi olemme miettineet vuorovaikutuksen uusien koirien, lasten ja aikuisten kanssa. Toi-

vottavasti koetaan oppimisen ja oivaltamisen iloa yhdessä tekemisen kautta. Olemme tuoneet 

esille, että huomioimme toiminnassa myös lasten toiveita. Kasvatuksellinen tavoitteemme on 

tukea kasvua ja kehitystä. Kerhollamme on Instagram-tili, josta huoltajat ja muut kiinnostuneet 

ovat saaneet seurata koiriemme seikkailuja. Ennen tulevaa kerhokertaa kerromme, mitä seuraa-

valla kerralla tehdään. Jälkeenpäin päivitimme tapahtumia kuvin ja videoin sosiaalisessa medi-

assa. 

Koirakerhoja oli lukuvuoden 2021–2022 aikana yhteensä 20. Teimme toimintasuunnitelman 

ensin syyslukukaudelle ja sitten kevätlukukaudelle. Jokaiselle kerhokerralle oli uusi teema. 

Aloitimme tutustumalla, lapset toisiinsa ja koiriin sekä lapset ohjaajiin ja ohjaajat lapsiin. 

Aluksi meillä oli mukana kysymyksiä sisältävä onnenpyörä. Vuorollaan jokainen kerholainen 

sai käskeä koiraa pyöräyttää onnenpyörää, antaa namin palkaksi, kysymään ja vastaamaan ky-

symykseen. Tärkeätä oli tuoda esille, miten eläintä lähestytään ja miten käyttäydytään silloin, 

kun kerhossa on koira. Eleet ja rauhoittavat signaalit tulivat esille tarkastellessamme hännän 

asentoja, ravistelemista, haukottelua ja poispäin kääntymistä. Tutustuimme ”koiran kieleen” 

käyttämällä materiaalina esimerkiksi Koira-ihminen-koira-sanakirjaa (Suomen eläinsuojeluyh-

distysten liitto ry, 2014), jossa esitellään vuorovaikutuksen keinoja, lajien kommunikoinnin 

haasteita ja väärinymmärryksiä sekä mitä koira omalla toiminnallaan haluaa ihmiselle kertoa. 

Koiranäyttelyihin tutustuimme leikin kautta järjestämällä pehmoleluista esittelyn, jota varten 
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askartelimme palkintoruusukkeita. Kerholaiset saivat kirjoittaa omista pehmoleluistaan tausta-

tietoja. Ohjaaja toimi näyttelyn juontajana ja esitteli pehmot. Lapset saivat toimia tuomareina 

ja antaa palkintoruusukkeet. Erilaisiin koirarotuihin tutustumalla halusimme tuoda ymmärrystä, 

ettei riitä tuntea vain kahta. Kuten ihmisiäkin, niin koiriakin on erilaisia. Eläinjoogassa koira 

valitsi joogaliikkeen pyöräyttämällä onnenpyörää. Koirakerhomme jatkuu toukokuun loppuun 

asti. Kaikkia kerhokertoja en tähän tutkielmaani voinut sisällyttää. Tämäkin liittyy aiheen ra-

jaamiseen, mikä oli todella vaikeaa.  

Koirakerhossa pyrimme rohkaisemaan lapsia ottamaan kontaktia koiriin sekä kannustamaan 

koiria kehumalla ja palkitsemalla positiivisesti. Useilla kerhomme lapsista ei ole kotona lem-

mikkiä, joten koiran kanssa touhuaminen ja leikkiminen sekä erilaisen kielen oppiminen ovat 

uutta. Haluamme innostaa lapsia, että ihmisen ja eläimen vuorovaikutukseen tulisi aitoa koh-

taamisen iloa ja luottamusta. Pienten alakoululaisten oppimisessa merkityksellisinä näyttäyty-

vät havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus, 

joihin liittyviä toimintatapoja käytämme myös kerhossa (Opetushallitus, 2014, s. 98). 

Toimintapaikkana oli alakoulun luokkahuone. Tilan sisustus näytti hyvin perinteiseltä: pulpet-

teja, opettajanpöytä, hyllyjä, pesuallas ja tiskipöytä. Luokan edessä oli liitutaulu ja videotykkiä 

varten valkokangas. Ennen kerholaisten tuloa me ohjaajat teimme järjestelyjä kulloisenkin ker-

hokerran toimintaa vastaavaksi. Tutustumiskerralla laitoimme tuolit puolikaareen, jotta pys-

tyimme puhumaan ”yhtä aikaa” kaikille lapsille. Myös koiran oli helpompi käydä tervehtimässä 

kerholaisia, kun he istuivat ja olivat lähekkäin. Askartelu ja pelikerralla järjestelimme pulpetit 

viiden hengen ryhmiin. Temppukerralla sen sijaan raivasimme luokan takaosaan hyvin tilaa, 

jotta pystyimme tekemään yhdessä erilaisia temppuja. Jouduimme vaihtamaan kerhotilaa puo-

lessa välissä vuotta. Uuteen tilaan tutustuminen on koiran kannalta erittäin merkittävää ja kaikki 

pienetkin yksityiskohdat tulee huomioida, kuten esimerkiksi poistuminen ja tilojen muut ihmi-

set tai äänet (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 71). Uudessa kerhopaikassa saimme käyttöömme kaksi 

huonetta. Taukotilassa, jossa oli kahvipöytä, tuolit sekä sohva, askartelimme ja jätimme ulko-

vaatteet. Lisäksi kerholaiset saivat piilottaa koirille herkkuja sinne. Isommassa huoneessa oli 

hyvä leikkiä, pelata sekä tehdä yhdessä temppuja. Koimme tilan hyväksi, koska se erottautui 

selkeästi koululuokasta ja toi koirakerhon ihan omaksi toiminnakseen. Isommassa huoneessa 

ääni kaikui, mikä aiheutti koirille vähän levottomuutta ja ihmisille epämiellyttävää oloa. 

Toimme verhoja, mattoja ja ryijyjä seinille vaimentamaan ääntä ja vähentämään kaikumista. 

Kuitenkin niin koirat kuin ihmisetkin sopeutuivat yllättävän hyvin uuteen tilaan.  
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Kerholaisia oli kymmenen, joista seitsemällä ei ollut kotona lemmikkiä. Mielenkiintoista, että 

juuri he olivat hakeutuneet koirakerhoon ja pystyimme mahdollistamaan heille tutustumista 

koiran elämään. Joten lasten ja koirien vuorovaikutus on ”uutta”. 1. ja 2. -luokkalaiset kerho-

laiset olivat tyttöjä ja poikia, eivätkä he kaikki tunteneet toisiaan ennestään ja myös ohjaajille 

he olivat tuntemattomia. Lapsissa huomasi monenlaisia persoonia, sillä toiset olivat rohkeam-

pia, kun taas joku ujompi ja arempi. Puheliaammat kerholaiset saattoivat jollakin kertaa ottaa 

enemmän tilaa, mutta oli mukava huomata, että koira huomioi myös sellaiset lapset, jotka eivät 

niin paljon tuoneet itseään esille. Luulen, että koira ei arvottanut lapsia sen mukaan mitä he 

olivat äänessä. Päinvastoin hän tuli myös sellaisen luo, joka oli hiljaisempi. Sen sijaan hyvin 

lähelle koiraa tuleva lapsi saattoi aiheuttaa eläimelle epämiellyttävän olon, ja siksi ravisteli tai 

lähti kävelemään poispäin. Lapsissa huomasi myös sen, että ujompi tarvitsi rohkeamman kave-

rikseen esimerkiksi koiran kanssa temppuja tekemään. Pyrimme järjestämään parityöskente-

lyssä niin, että jokaiselle tuli sellainen pari, jonka kanssa työskentely sujui. Mutta kuitenkin 

niin, ettei joka kerta oltu saman henkilön kanssa. Kerhossa ei ollut kuin muutamia poissaoloja. 

Mikä kertoo lasten sitoutumisesta toimintaan.  

Koira ei ole vain joku koira, vaan hän on persoona ja yksilö sekä työpari. Tammi, Hohti, Rautio, 

Leinonen ja Saari (2020, s. 118) kirjoittavat, että ihmisten, joilla ei ole yhteyttä tiettyyn eläinyk-

silöön, on vaikea ajatella niiden olevan yksilöitä. Toisaalta eläinten kannalta ihmiset saattavat 

olla tietty ryhmä, mutta tunnistaako eläin kuitenkin ihmiset myös yksilöinä kuten Tammi, 

Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 118) pohtivat. Omissa koirissamme huomaamme, 

että he käyttäytyvät eri tavoin eri perheenjäsenten kanssa. Kerhossa koirat huomioivat esimer-

kiksi ne lapset, joilla on kotona koira, sillä toisen lajitoverin haju kulkee ihmisen mukana. Kui-

tenkin pidämme koiriamme paitsi työpareina, myös perheenjäseninä ja juuri omanlaisina yksi-

löinä. Mietimme koiriemme luonteita McGarrityn, Sinnin ja Goslingin (2015) pentutestien mu-

kaan kokoomien persoonallisuuden ulottuvuuksien mukaan.  

Kaksivuotias espanjanvesikoira Ruusa on sosiaalinen, rohkea, aktiivinen tyttökoira, oikea pieni 

sähikäinen, joka on tutustunut koulutyöhön pienluokassa. Hän on rohkea ja uteliaana haluaa 

olla ensimmäisenä menossa uuteen paikkaan. Säikähtäessään tai pelästyessään jotain Ruusa 

tarvitsee ihmiseltä paljon rohkaisua ja hänen on vaikea päästä negatiivisesta kokemuksesta yli. 

Pelko tai yllättävä tilanne aiheuttaa jumittumisen ja haukkumisen. Koira saattaa ilmaista halu-

jaan haukahtamalla, esimerkiksi tavoitellessaan lelua, namia tai rapsutusta. Saadakseen ihmisen 

huomion hän tökkää kuonolla, jos siihen ei reagoi, niin koira voi murahtaa hyväntahtoisesti, 
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mutta lopuksi vielä haukahtaa. Ruusa oppii nopeasti ja on helppo koulutettava, mutta maltta-

mattomana turhautuu, jos koulutettava asia pilkotaan hyvin pieniin osiin ja osattua taitoa har-

joitellaan liian paljon. Ruusalle on tehty SmartDog -testaus. Sen mukaan Ruusa on hyvin työ-

orientoitunut ja jaksaa keskittyä tehtäviin. 

Puolitoistavuotias australianlabradoodle Tepa on iso, lempeä ja rauhallinen, aluksi varaukselli-

nen poikakoira, jolle kerhotoiminta oli uutta ja jännittävää. Tepalle on tehty pentutestit ja kas-

vattajan mukaan ”koira” valitsi itselleen sopivan perheen. Testien mukaan Tepa on ”todella 

rento tyyppi”. Hän kiinnostuu kaikesta ja haluaa olla mukana jokaisessa toiminnassa. Hän on 

utelias ja tutustuu nuuskimalla ja lähestymällä. Tepa ei juurikaan hauku, vain tarvittaessa. Hä-

nellä on jo hyvin ”miehekäs” haukkuääni, ei enää mikään pennun piiperrys. Tepa pyrkii kiin-

nittämään huomion tulemalla luokse ja ottamalla katsekontaktin ensin ihmiseen ja sitten halua-

maansa, esimerkiksi leluun. Pentutestien mukaan koira haluaa mielistellä kaikin tavoin ja py-

syttelee lähellä katseella pyytäen jatkamaan silitystä. Tepa käy ihmissiskojen kanssa Rally-

Toko-treeneissä ja keväällä tavoitteena on osallistua myös kilpailuihin. Koiraharrastukset vah-

vistavat kontaktin ottamista ja suhdetta ohjaajaan.   

Kerhokoirat ovat parhaat kaverukset ja tykkää-

vät leikkiä yhdessä. Käymme metsässä lenkillä. 

Ruusa tykkää juosta suoraan kaikista rapaisim-

paan ojaan. Sen sijaan Tepa haluaisi kiertää 

kaikki pienetkin lätäköt kaukaa ja sitäkös toinen 

ei voi ymmärtää. Ruusa käy myös leikkimässä 

Tepan kanssa aidatulla pihalla. Koirien leikki on 

doodelipainia tai hippaleikkiä. Välillä hampaat 

kalisevat yhteen ja meno näyttää liiankin vauh-

dikkaalta. Jos toinen koira vinkaisee, niin silloin 

toinen vähän antaa periksi. Pienikokoinen Ruusa 

ei ole alistuva kaverusten leikissä, vaan päinvas-

toin komentaa haukkumalla. Kun Tepa kerran 

miehekkäästi haukahtaa, niin Ruusakin malttaa 

toimiaan hillitä. Koirat ovat touhunneet yhdessä 

ihan pennusta saakka. Niiden kokoero ei haittaa 

yhteisiä leikkejä.   

Kuva 1 
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4.4 Analyysi 

Etnografisen tutkimuksen aineiston analyysi on monimutkainen prosessi ja alkaa jo oikeastaan 

aiheen valinnassa sekä näkyy kentällä olossa havaintojen suuntaamisessa. Aineisto voi olla 

pirstaloitunutta ja koodaamisessa kontekstin katoaminen voi haastaa tutkijaa (Lappalainen, 

2007a, s. 128). Kerhojen alkaessa syksyllä kirjoitin jokaisesta kerrasta muistiinpanoja, vaikka 

tutkimuskysymykseni oli vielä alkutekijöissään. Myöhemmin minulle nousi tiettyjä teemoja, 

jotka herättivät kiinnostukseni. Niistä oli hyvä lähteä tarkentamaan näkökulmaa tutkimuskysy-

mykseenkin. Tärkeäksi koin ottaa tarkasteluun koiran tulokulman koirakerhoon. Havainnointi 

alkoi jo siitä, kun kävimme koirien kanssa tutustumassa kerholuokkaan. 

Käytin aineiston käsittelyssä sisällöllistä analyysia, jossa tein järjestyä keskeisten teemojen ja 

kysymysten alle. Minulla kertyi aineistoa todella paljon. Haasteena olikin se, että mitä kaikkea 

otan mukaan tarkastelun kohteeksi. Työssäni ei pysty erottamaan kenttävaihetta ja analyysivai-

hetta erikseen. Aineistoa kertyi koko kerhokauden ajalta. Litteroin keskustelut ja kirjoitin omat 

havaintoni puhtaiksi heti kerhokertojen jälkeen. Kun käsittelin aineistoa ja löysin havainnoin-

neista jotain mielestäni tärkeitä teemoja, niin niihin seuraavilla kerhokerroilla kiinnitin tarkasti 

huomiota. Erityisesti minua kiehtoi kosketuksen merkitys lapsen ja koiran välisessä suhteessa. 

Lisäksi syksyn edetessä kiinnostukseni kohdistui luottamuksen syntymiseen ensin ihan toisil-

leen vieraille yksilöille, lapsille ja koirille. Kiinnitin huomioita mahdollisiin väärinkäsityksiin 

sekä tervehtimiseen ja hyvästelemiseen. Lyhyistä videoista ja kuvista etsin lapsen ja koiran vä-

listä vuorovaikutusta sekä suhteen rakentumista. Varsinkin kosketusta pystyi tallenteista katso-

maan, kun uudelleen laittoi nauhan pyörimään. Katsoin videoita myös ilman ääniä, jolloin ha-

vainnoin pelkästään näkemääni. 

Aineiston analyysia aloin tekemään lukemalla litteroimiani toisen kerho-ohjaajan kanssa käy-

miä keskusteluja sekä omia muistiinpanojani. Kävin tekstejä läpi alleviivaten eri väreillä mie-

lestäni merkityksellisiä asioita. Tein taulukon, johon kirjasin kerhokerrat, kumpi koira oli mu-

kana sekä kerhon sisällön. Taulukossa 1 esittelen aineiston koontia. Lisäksi kirjoitin tauluk-

koon, mitä koira on tehnyt ja miten on toiminut. Vastapainoksi sille listasin lasten toiminnat ja 

mielestäni tärkeimmät havainnot heidän reaktioistaan tai sanomisistaan. Viimeiseen sarakkee-

seen laitoin ylös muita huomioitani kerhokerroista. Tämä helpotti hahmottamaan kokonaisuutta 

ja näin myös löytämään yhteneväisyyksiä. Taulukon avulla oli helppo palata litteroituihin kes-

kusteluihin tarkistamaan, mistä oikein olikaan keskusteltu ja olinko tiivistänyt asian oikein.  



34 

   

 

Taulukko 1. Aineiston koonti taulukkoon.  

Lisäksi käsittelin aineistoa siten, että otin tietyn teeman, esimerkiksi kosketuksen tai väärinkä-

sitykset, ja jokaisesta kerhokerrasta poimin teemaan liittyvät asiat. Kokosin nämä erillisiin tie-

dostoihin. Kuten esimerkissä 1. havainnollistuu, niin tein kokoomiini teksteihin merkintöjä esi-

merkiksi yliviivaten mielestäni oleellisia asioita liittyen kuhunkin teemaan. Lisäksi kirjoitin it-

selleni muistiin kysymyksiä, jotka heräsivät lukiessani aineistoa. Kuudennen kerran jälkeen 

jäinkin pohtimaan muun muassa seuraavaa. Toistuuko kosketus aina samalla tavalla? Millaisia 

eroja siinä on? Tekeekö koirat tehtävät vain herkun takia? Vaikka analyysiä tein yhtä aikaa 

kenttävaiheen kanssa, varsinaisesti syvennyin analyysiin, tiheään kuvaukseen ja tulkintaan 

vasta keväällä, kerhokauden loppupuolella. Haastavaa olikin rajata aineisto ja etsiä sieltä olen-

naisia asioita. Jouduin muistuttamaan itseäni myös siitä, että jokaiselta kerhokerralta ei tarvitse 

olla huomioita kaikista teemoista.  
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Esimerkki 1: Kosketus -teema kuudennelta kerhokerralta.  

Halusin suunnata työtäni enemmän koiruuteen sekä lasten ja koirien väliseen suhteeseen. Sekä 

siihen, miten osapuolet koirakerhossa toimivat ja mitä asioita siellä nousee esille. Keskustelin 

neljän kerholaisen kanssa erilaisista koiriin liittyvistä kysymyksistä. Esimerkissä 2. on muuta-

mia kysymyksiä, joita lapsille esitin. 

 

Esimerkki 2: Kysymyksiä lapsille. 

 

 



36 

   

Tämän tilanteen äänitin ja litteroin. Luin sen monta kertaa ja poimin mielestäni oleelliset sekä 

minua kiinnostavat kohdat alleviivaamalla eri väreillä. Keskustelussa oli paljon myös sellaista, 

mikä ei millään tavalla liittynyt aiheeseen. Lapset samalla askartelivat ystävänpäiväkortteja, 

eikä kysymässäni aiheessa pysytty. Silloin palautin keskustelun takaisin kysymääni tai esitin 

uuden kysymyksen. Asiat, mitkä sieltä nousivat esille, vahvistivat aiempia havaintojani. Tein 

taulukon, johon poimin kysymykset ja lasten antamat vastaukset. Taulukkoon kirjoitin ensin 

alkuperäisen vastauksen ja sitten pelkistin sen. Lopuksi kirjoitin vielä omia havaintojani vii-

meiseen sarakkeeseen. 

 

Taulukko 2. Keskustelu lasten kanssa koottuna taulukkoon. 
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5 Tutkimustulokset: tarinoita koirakerhosta 

Lumet olivat sulaneet pihalta. Huhtikuinen iltapäivä oli yllättävän lämmin ja au-

rinkoinen, edes ulkovaatteita ei tarvittu. Ruusa oli mukana kerhossa ja haisteli 

innostuneena pihapiiriä. Hän kiinnitti huomion ihan kaikkeen, ohilentävään nok-

kosperhoseen, pienten kärpästen hippaleikkiin ja tuulen mukana pyörähteleviin 

kuivuneihin lehtiin. Emmekä me edes ehtineet havaita, mitä kaikkea koira oikein 

aisteillaan selvitti ympäristöstä. Rakennuksen kulmalla oli jokin hyvä tuoksu, kun 

koira sitä nuuskutteli kauan. Liekö siihen lajitoveri pissannut jonkin kiinnostavan 

päivityksen. Mutta siitä salakielestä emme ymmärtäneet mitään. Teimme katulii-

tutaidetta. Kerholaiset piirsivät maahan mieleisiään asioita, jotka ikuistettiin so-

pivasta kuvakulmasta. Yksi lapsista piirsi joukon ilmapalloja ja meni maahan 

asentoon, kuin olisi roikkunut ilmassa pallojen varassa. Toinen kiipesi pihalaa-

toille taiteiltuja tikapuita pitkin, kun taas eräs asettui maahan kuin painoja nos-

tamaan. Kaivonrenkaasta tuli ruori laivalle, jonka kannelle oli oivallista asettua 

ottamaan aurinkoa. Otimme taideteoksista kuvia, yhden siten, että Ruusalle tuli 

perhosen siivet. Kerholaiset halusivat myös samanlaisen itsestään. Hieno idea oli 

piirtää kuva saippuakuplapuhalluksesta. Lapsi asettui itse puhaltamaan ja Ruu-

san tehtävänä oli olla makuulla jättisuuressa saippuakuplassa.  

 

Kuva 2 Kuva 3 



38 

   

Koira haluttiin ottaa mukaan kaikkeen toimintaan ja toisaalta myös lapset tahtoi-

vat tehdä samoin kuin koira teki. (20.4.2022)  

Etnografisen lähestymistavan avulla ei saada yksiselitteisiä ja kaikkialle yleistettäviä tutkimus-

tuloksia, eivätkä ne tämän tutkielman tavoitteena olleetkaan. Sen sijaan ilmiön yksityiskohtai-

nen kuvaileminen on keskeistä. Pohdimme lasten kanssa heitä askarruttavaa kysymystä siitä, 

millaista on olla koira. Tämä teema on kantanut läpi työni, teoriaa kirjoittaessa, havaintoja teh-

dessä sekä aineistoa analysoitaessa. Tutkimusdatasta löytyy kerhossa esiin tulleita koiruuden 

ulottuvuuksia. Tavoitteena on tarkasti kuvailla, missä tilanteissa lasten ja koirien välinen kom-

munikaatio ilmenee sekä miten heidän välillään rakentuu erilaisia suhteita. Lapset haluavat 

osallistua koirien kanssa yhdessä kerhon kaikkeen toimintaan. Aivan kuten katuliitutaidetta teh-

dessä, Ruusa tahdottiin asetella kuvaan juuri oikeaan kohtaan. Tutkimuksen luotettavuuteen ja 

eettisiin kysymyksiin perehdytään tämän luvun lopussa. Koiruuden ulottuvuuksien tarkaste-

lussa olen pyrkinyt löytämään yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia lajien välillä. Tunteiden koh-

dalla otan esille niin koirien kuin ihmisten kokemuksia. Esimerkkejä aistien eroavaisuuksista 

löytyi monessa kerhotilanteessa. Käyttäytymisen ja kommunikoinnin monimutkaisuuksia tuon 

ilmi esimerkkien avulla. 

Koirakerhossa oli useita teemoja, jotka toistuivat eri kerroilla. Aihepiirejä olivat esimerkiksi 

oppiminen, kouluttaminen ja hoitaminen. Toiminnallisuus korostui lasten antamassa palaut-

teessa. Otan esimerkkejä muutamista toiminnoista, mitä kerhossa teimme. Spontaanit tilanteet 

antoivat mahdollisuuden tarkastella luonnollisia lasten ja koirien välillä tapahtuvaa kommuni-

kointia. Näitä tilanteita ei ollut suunniteltu eikä toimintasuunnitelmaan kirjattu ylös. Kuitenkin 

useat spontaanit tilanteet toistuivat monilla kerhokerroilla.  

Teimme puolessa välissä kerhovuotta palautekyselyt ensin lapsille, sitten koirille ja vielä huol-

tajille. Kerholaisten versiossa oli kuvia tapahtumista, joiden vieressä oli hymy- ja suruemojit. 

Lapset merkitsivät rastin siihen kohti, miltä heistä on tuntunut kyseinen toiminta. Palautteet 

olivat suurimmaksi osaksi positiivisia, lukuun ottamatta yksittäisiä surunaamoja. Päädyimme 

hyvin pelkistettyyn kyselyyn, koska kaikki eivät vielä osanneet lukea. ”Koirapalautetta” kysy-

essämme pyysimme lapsia asettumaan eläimen osaan: ”Mitä mieltä koira olisi ollut kerhon toi-

minnoista?” Kerholaisten tuli siis miettiä, mitä heidän mielestään koira olisi vastannut. Mitä 

koirapalautteesta voi päätellä? Vaikuttavia johtopäätöksiä ei voi tehdä, koska lapsia oli vain 
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kymmenen. Palautteessa oli helposti merkittävät rastit, jotka joku saattoi vaan hätäisesti su-

taista. Yhteenvetona kaikkien mielestä mieluisina pidettiin niitä tapahtumia, jotka olivat jollain 

tavalla toiminnallisia sekä niissä oli lasten ja koirien välillä fyysinen kontakti.  

5.1 ”Millaista on olla koira?” – koiruuden ulottuvuuksia 

Yksi koirakerhon tavoitteista oli se, että lapset, joilla ei ole kotona omaa lemmikkiä, pääsevät 

kerhossa tutustumaan koirien elämään. Dalyn ja Suggsin (2010, s. 107) tutkimuksen tavoin op-

pilaille, joilla ei ole omaa lemmikkiä, luokassa oleva eläin on motivaattori ja mahdollisuus op-

pia muista lajeista, ottaa vastuuta ja osoittaa empatiaa. Harrastamisen Suomen mallin (2020) 

mukaan pidetään tärkeänä, että lapsilla on mahdollisuus tutustua uuteen harrastukseen.  

Kyselin lapsilta, mitä ne ajattelevat siitä, että millaista on olla koira. Kerholaisten 

mukaan, jos koira osaisi toimia kuin ihminen, siitä olisi varmaan mukavaa mennä 

jääkaapille ja ottaa sieltä itse jotain ruokaa ja saada jotain purkkeja auki. Toi-

saalta ihmisestä olisi kivaa, että saisi herkkuja ja että koko ajan rapsuteltaisiin.  

Lisäksi kerholaisten keskusteluista tuli esille koirana olemisesta: 

”ei tarvis käydä koulua” 

”se ettei vois mennä yksin vessaan” 

”onpa raskasta olla koira” (9.2.2022) 

Paistaako tästä läpi se, että ihmisenä osaamme tehdä monia sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä 

ja arvokkaita, mutta eläin ei niihin kykene ja siksi jää jostain paitsi. Kuitenkin lapset ajattelevat, 

että koirana oleminen olisi kivaa, kun saa ruokaa ja hellyyttä. Ulkona tarpeilla käymisen arvel-

tiin olevan rankkaa. Tarkoittaako tämä sitä, että ihmisenä eläminen olisi myös helpompaa? Kät-

keekö ajatukset taakseen riippuvuuden sekä itsenäisen toiminnan mahdollisuuden puuttumisen? 

Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 120) ovat omassa tutkimuksessaan tarkas-

telleet, onko mahdollista päästä sisälle ”eläimyyteen”. Heidän mukaansa siihen tarvitaan mo-

nilajisen yhteistoiminnan perusteella syntyneen kielen ja käytännön seuraamista. Eläimyyden 

ja ihmisyyden ymmärtämisessä tarvitaan taitoa ja halua asettua toisen asemaan. Rakentuvissa 

suhteissa on tiedostamatonta pyrkimystä saavuttaa yhteinen maailma, vaikka vain hetkeksi.  
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5.1.1 Aistit - ”Sen kieli tuntuu lämpimältä, olispa sellainen pehmolelukin.” 

Aistien ulottuvuus tuli esille useissa koirakerhon kohtaamisissa. Koiran tärkein ja herkin aisti 

on hajuaisti. Koira tutkii maailmaa erityisesti sen avulla. Kerhossa he käyttävät hajuaistiaan 

aluksi lasten tullessa sisälle, varsinaisessa toiminnassa, vapaassa leikissä, kuten esimerkiksi na-

mien etsimisessä sekä lähtöhetkellä. Namin piilotus oli mieluista kerholaisista. He olivat sitä 

mieltä, että myös koirat pitivät herkkujen etsimisestä. Telkänranta (2015, s. 26) kirjoittaa koi-

rien hajuaistin olevan hallitseva aisti ja ympäristö näyttäytyy sen avulla. Hänen mukaansa eläi-

melle on enemmän totta se, mitä haistaa kuin se, mitä näkee. Kommunikointi ja tiedon hankki-

minen tapahtuu hajuaistia käyttämällä (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 154). 

Palkintonamien piilottaminen oli jännittävää, kuten piiloleikki useimmiten. Koira 

ja ohjaaja odottivat hetken aikaa kerhotilan ulkopuolella. Lapset valitsivat tar-

kasti ja huolellisesti, mihin herkku laitettiin, ettei sitä heti löydettäisi. Kerholaiset 

ottivat huomioon sen, kumpi koira oli kerhossa. Namit piilottetiin sillä tavalla, 

että koiralla oli mahdollista ottaa ne. Tepalle piilotetut herkut olivat korkeam-

malla kuin Ruusan namit. Koiran tullessa takaisin kerhotilaan, hän sai lähteä 

nuuskimaan Etsi! -käskysanalla. Koirat heiluttivat iloisesti häntää nuuskiessaan 

ympäri luokkaan. Varsinkin Tepalle oli tärkeää, että kerholaiset antoivat rau-

hassa etsiä. Ruusa ei niin häiriintynyt ihmisten liikkumisesta. Lapset puolestaan 

innokkaina tarkkailivat, kenen piilottama herkku löydetään ensin. Mikäli koira ei 

pian löytänyt namia, niin kerholaiset olisivat heti halunneet näyttää koiralle, mi-

hin ne oli piilotettu. Namit olivat roskisten takana, pistorasian päällä, pulpetin 

jalan alla lattialla, tuolilla tai oven takana. Hyllylle tai lipaston alle piilotetut 

herkut ajateltiin olevan vaikeita piilopaikkoja. Ikkunalaudalla ollut namupala jäi 

Tepalta löytämättä. Ruusa sen sijaan ei löytänyt namia oman maton reunan alta. 

Etsimisleikkien jälkeen lapset ovat tuumineet koiran hajuaistin olevan paljon pa-

rempi kuin ihmisillä, nimittäin heidän olisi vaikea löytää karkkeja pelkästään 

haistelemalla.  (esim. 24.11.2021) 

Joulun lähestyessä sovimme, että koirat ”piilottavat” lapsille joulukarkit syyskauden lopuksi. 

Lapset toki ymmärsivät, etteivät koirat niitä heille piilottaneet, mutta ajatus siitä oli kerholaisten 

mielestä hauska. Herkkujen etsiminen on koiralle todella mieluinen leikki, varsinkin kun ko-

vinkin ruualle persoista yksilöistä on kysymys. Leikeissä tulee vaan olla säännöt ja molemmille 

osapuolille selvät, ettei haastavia ristiriitoja synny. Namien piilotuksesta tuli tuttu leikki niin 
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lapsille kuin koirillekin. Roolit ja toimintatavat tulivat selviksi, jonka vuoksi toiminta sujuikin 

ongelmitta.  

Ravintoon tutustuessamme meillä oli mukana erilaisia ruokia ja nameja. Olimme 

keränneet esimerkkejä älypeleistä. Ruusa pitää nuolumatosta, johon laitetaan 

märkäruokaa ja pakastetaan. Tepa tykkää sydänpumpusta, josta herkut saa pu-

ristamalla pumppua toiselta puolelta. Älypelit haastavat ja rauhoittavat koiraa. 

Ruuan voi tarjoilla esimerkiksi reiällisestä pallosta tai pyyhkeen sisältä. Koiralle 

voi antaa pureskeltavaksi luita, jolloin se voi toteuttaa sille lajityypillistä puremi-

sen tarvetta. Jostain luusta lapsen käsi tuli rasvaisen tuntuiseksi ja haisi pahalle. 

Ihmettelyn aihe olikin se, miten koira voikaan tykätä sellaisesta ja voiko ihminen 

syödä koiran ruokaa. Lasten mielestä koiran perusnappuloissa oli epämiellyttävä 

haju. Jäimme kerholaisten kanssa pohtimaan, että mikä haisee koiran mielestä 

pahalle? Kuivatun kanafileen tuoksu oli sen sijaan tuttu omastakin ruuasta ja lap-

set kysyivätkin, voiko tätä syödä. Toisaalta yksi koiran herkuista tuoksui lasten 

mielestä hyvälle ja oli koiralle superherkku. Miellyttikö tuoksu niin ihmistä kuin 

koiraakin? (1.12.2021) 

Hoffman ja Mustonen (2007, s. 26) kirjoittavat koiran pitämistä hajuista, että useimmiten ne 

ovat sellaisia, mitkä ihmisestä haisevat pahalle. He lisäävät, että esimerkiksi sitronella tai vah-

vat hajuvedet eivät ole mieluisia. Hajut jäävät koiran muistiin (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 

25). Lasten antamassa palautteessa ravintoon tutustumista pidettiin tärkeänä ja ajateltiin, että se 

on myös koirasta ollut kiva kerhokerta. Hajujen kohdalla vertailimme ihmisen ja eläimen aisti-

muksia. Lapset toivat esille mieltään askarruttavia asioita liittyen aistien monimutkaisuuteen. 

Tuntoaistihavaintojen huomioiminen kohtaamisissa oli mielenkiintoinen tarkkailemisen kohde. 

Lukuun ottamatta viiksien tuntokarvoja, samankaltaiseksi todetun tuntoaistien merkitys koske-

tuksessa on tärkeä niin koiralle kuin ihmiselle (Telkänranta, 2015, s. 31–32). Kerhokoirien tur-

kit tuntuvat erilaisilta. Tassujen anturat tuntuivat lapsesta rosoisilta ja kynnet kovilta, ehkä te-

räviltäkin. Mikäli ei koskaan ole koskenut koiran tassuihin, tuntoaistimus voi olla sävähdyttävä. 

Miten niin pehmeän turkin omaavan eläimen tassuissa onkin karheat anturat? Lasten ja koirien 

kohtaamisessa tulee esille yllättäviä asioita, joita ei voi ennalta tietää vaan ne täytyy kokea. 

Ihmetystä aiheuttivat esimerkiksi rosoiset tassut. Aistikokemuksia tuli myös leipomiskerralla. 

Erityisesti mieleenpainuva oli tuntoaistimus koiran kielestä, kuten seuraavassa ilmenee. 
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Koiran herkkujen leipominen oli kivaa. Lapsia ensi alkuun huvitti tilanne, että 

kokkaamme pipareita, joita emme kuitenkaan itse syö. Teimme taikinan yhdessä 

ja kerholaiset olivat kovin kiinnostuneita siitä, mitä taikinaan tulee. Koostumus 

oli hyvin yksinkertainen: keitettyä bataattia, kanelia, kookosjauhoa ja kookosöl-

jyä. Lapset selvittivät, että ainesosat ovat sellaisia, mitä itsekin voisivat syödä. 

Mutta toisaalta totesivat, että tuollainen taikina ei voi ihmisen mielestä maistua 

kovin hyvältä. Kaksi lasta kerrallaan tuli leipomaan pipareita. Tepa oli hyvin 

kiinnostunut, mitä tapahtuu. Yksi kerholaisista laittoi taikinaa piparkakkumuot-

tiin. Koira seurasi kiinnostuneena lapsen vieressä, joka otti kontaktin koiraan si-

littämällä Tepaa päästä.  

Taikina oli todella tahmeaa ja tarttui käsiin. Tepa nuuski innostuneena taikinaa 

niin pöydän reunalta, kuin lasten taikinaisista käsistä. Yksi lapsista kysyi saako 

se nuolla taikinan hänen käsistään. Hän ojensi molemmat kämmenet koiraa kohti, 

joka häntä rupelina pyörien nuoli ne aivan puhtaiksi taikinasta. Lapsi halusi toi-

senkin kerran leipoa, jotta kädet sotkeentuisivat uudelleen ja Tepa saisi nuolla 

toisenkin kerran hänen kämmenensä puhtaaksi. Kerholainen katseli Tepaa, joka 

nuoli malttamattomana taikinaa, ja pohti ääneen, miltä koiran kieli tuntuu hänen 

kädellään. Hän sanoi, että koiran kieli tuntuu pehmeältä ja lämpimältä. Myös 

Kuva 4 Kuva 5 
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toinen lapsi yhtyi ajatukseen: ”Sen kieli tuntuu lämpimältä, olispa sellainen peh-

molelukin.” (15.12.2021)  

Lapsen puheesta voisi ajatella, että hän haluaisi pehmolelun, joka olisi koira – Tepan kaltainen. 

Tai sitten mielessä olisi lelu, jolla olisi samanlainen kieli kuin koiralla. Kuitenkin kerholainen 

tarkoitti nimenomaan tuntoaistimusta. Hän siis haluaisi pehmolelun, joka tuntuisi pehmeältä ja 

lämpimältä, kuin Tepan kieli. Tuntoaistimus rakensi luottamusta lajien välillä. Lapsi halusi uu-

delleen tuntea kielen ja koira uudelleen nuolla kerholaisen taikinaiset kädet.  

5.1.2 Tunteet – ” Se oli tylsää.”  

Koirien tunteiden havainnoiminen oli esillä toiminnassa ja koko kerhokauden ajan keskuste-

lussa nousi esille teema tunteista sekä miltä toisesta tuntuu. Emootioiden tunnistaminen ja il-

maiseminen kehittyvät tunnetaitojen opettamisessa ja oppimisessa (Opetushallitus, 2014, s. 

100). Näitä taitoja harjoittelemme kerhossa niin koiran kuin ihmisen näkökulmasta. On tärkeää 

ymmärtää myös muiden kuin oman lajin käyttäytymistä. Eläinten läsnäolon johdosta myötä-

tunnon kokeminen korostui, hoitamisen ja huolehtimisen tarve kehittyi (Daly & Suggs, 2010, 

s. 101). Koira-avusteisuutta hyödynnetään myös tunnetaitokasvatuksessa, kerhossa käytimme 

ilme- ja elekortteja keskustellessamme koiran ja ihmisen tunteista. Tutkimusten mukaan koira-

avusteisuuden mahdollisuudet emootioiden näyttämisen ja tunnistamisen harjoittelussa ovat 

hyvät (Anderson & Olson, 2006; Hergovich, Monshi, Semmler & Zieglmayer, 2002; Kotrschal 

& Ortbauer, 2003). Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 60) nostavat esille luottamussuhteen muodostu-

misen, jossa koira toimii tunnetyöskentelyn välittäjänä. Eläimen on todettu auttavan tunnista-

maan ja hillitsemään vahvojen emootioiden äärimuotoja.  

Askartelimme kerhossa tassunmuotoisia heijastimia. Yhdellä lapsella ei sujunut 

niin miten olisi pitänyt, ja hän joutui leikkaamaan uudestaan heijastimeen tulevat 

osat. Kumpikaan ohjaajista ei heti ehtinyt paikalle auttamaan ja ohjaamaan. 

Lapsi turhautui, suuttui ja heitti kaikki leikkaamansa osat roskiin. Hän syytti ja 

nimitteli ohjaajia, eikä aikonut enää ikinä tulla tyhmään koirakerhoon. Suuttu-

neena lapsi osoitti pahan olonsa ja tunteensa ainoastaan kerhon aikuisia kohti. 

Olin hyvin valppaana ja ehkä jännittyneenäkin siinä, miten kerholainen tunne-

purkauksessaan reagoi lähelle tulleeseen Tepaan ja toisaalta, miten koira reagoi 

lapseen, joka kamppaili keskellä vihan, pettymyksen, suuttumuksen ja raivon tun-

teessa. Lapsi ei oikeastaan enää siinä vaiheessa välittänyt ohjaajista, kun näki 
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koiran. Hän silitti Tepaa hyvin hellästi ja meni luokan toiseen päähän. Lapsi myös 

puhui koiralle pehmeästi ja rauhallisesti. Koiran antamassa vastareaktiossa koko 

keho jäykistyi ja hän jähmettyi paikalleen lapsen silittäessä. Kuitenkin tunteen-

purkaus meni äkkiä ohi ja kerholainen jatkoi askartelua kuin mitään ei olisi ta-

pahtunutkaan. Kerhosta lähtiessä lapsi tuli halaamaan ohjaajaa ja pohti askar-

telukertaa todeten: ”Se Tepa koko ajan vaan laiskotteli, eikä ollenkaan askarrel-

lut.” (6.10.2021) 

Vaistosiko koira lapsen tunnereaktion? Tilanne oli Tepalle uusi ja ehkä pelottavakin. Koiran 

reaktiossa havaitsin pysähtymisen. Paikoilleen jähmettyminen ja passiivisuus on yksi rauhoit-

tava signaali, jolla eläin haluaa rauhoittaa ympäristöään ja tilanne on jo uhkaavakin (Rugaas, 

2005, s. 28). Tämä kerhokerta oli koiralle ensimmäinen, ja lapsi vielä Tepalle tuntematon. Luul-

tavasti koira yritti rauhoittaa tilannetta pysähtymällä seisomaan paikoilleen. Jähmettyminen, 

hitaasti ja rauhallisesti liikkuminen aiheuttaa väärinymmärryksiä (Rugaas, 2005, s. 28–29). Ih-

minen voi tulkita sen haluna rapsutuksille ja läheisyydelle, vaikka tilanne on juuri toisin. Lapset 

vielä harjoittelevat omien tunteidensa tunnistamista, ilmaisemista ja käsittelemistä. Rauhoittiko 

lapsi itseään silittämällä koiraa tai olisiko hän halunnut askarrella ollenkaan? Toiko hän ilmi 

omia tunteitaan? Kerholaisen tunnereaktio kohdistui voimakkaasti ohjaajiin, mutta hän ei 

eläintä kohtaan osoittanut suuttumusta. Suurin osa lapsista piti askartelusta, mutta on toki ym-

märrettävää, että jokaista ei voi miellyttää. Siksi onkin tärkeää, että pyrimme kerhossa mahdol-

lisimman monipuoliseen toimintaan, jotta kaikille olisi jotain mukavaa tekemistä. Tein huo-

mion, että useissa palautteissa koiran mielestä heijastinaskartelua, nuuskumaton tekemistä ja 

piirtämistä pidettiin epämukavana. Tämä kertoo mielestäni siitä, että kerholaiset olivat mietti-

neet asioita oikeasti toisen lajin tulokulmasta. Askartelukerroilla lapset näkivät niin, ettei eläi-

mellä ollut mitään tekemistä. Mitä koira näillä kerroilla oikein tekikään? 

Koiria käytetään paljon lukukoirina. Koiralle lukemisen -ohjelmista on tutkimuksissa todettu 

monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Yhtenä merkittävänä tekijänä pidetään sitä, että lukiessa 

tilanne on rento ja rauhallinen eikä koira korjaa virheitä (Jalongo, 2005; Järvi & Ikäheimo, 

2020, s. 58). Useimmiten ajatellaan, että siitä on lukijalle hyötyä, kun lukutaitoa ei arvioida 

vaan ainoastaan kuunnellaan. Mutta millä tavalla koira oikein osoittaa sen, arvostelemisen? 

Tutkimuksissa ei ole kiinnitetty huomiota siihen, miten eläin kokee ja tuntee lukukoirana ole-

misen. Kerholaisten antamassa ”koirapalautteessa” arveltiin, että kirjastokerta koirasta ”oli tyl-

sää” (17.11.2021). Fung (2017, s. 439) totesi tutkimuksessaan, että lapset ymmärtävät, ettei 
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luetun sisältö kerro koiralle mitään. Senkö takia kerholaiset ajattelivat, että kirjastolla kuunte-

leminen pitkästytti koiraa? 

Lapsille oli valittu helppolukuisia eläinkirjoja, joita yksi kerrallaan sai käydä lu-

kemassa kerhossa olevalle Ruusalle. Kirjastossa oli erillinen lukutila, johon muut 

asiakkaat eivät tuolloin tulleet. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kerholaiset halusivat 

lukea koiralle. Toinen kerho-ohjaaja oli koiransa kanssa lukunurkkauksessa, ja 

lapset vuorotellen kävivät valitsemansa kirjan kanssa siellä. Lukunurkkauksessa 

oli kerholaista varten pehmeä istuintyyny lattialla. Ruusa makoili omalla paikal-

laan tutulla matolla. Kerholaisista huomaa, että toiset ovat koiran kanssa luon-

tevammin kuin toiset. Yksi lapsista otti kontaktia koskemalla ja antamalla herk-

kuja lukemisen lomassa. Koirakin oli rauhallinen, kun lapsi oli rauhallinen. Toi-

nen lapsi luki kirjaansa ja samalla otti käteen namin. Kerhokoira katsoi tarkkaa-

vaisesti makuuasennossa ja valpastui välittömästi nähdessään  käden käyvän ruo-

kakupilla. Luettuaan lauseen loppuun, hän heitti herkun Ruusalle.  

 

Kuva 6 
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Kiinnostava tilanne tuli esille kerholaisen kohdalla, joka ei osannutkaan lukea. 

Hän oli ensin hyvin murheissaan, kun ei osaa. Keskustellen tulimme siihen tulok-

seen, että hän voi näyttää Ruusalle kuvia valitsemastaan kirjasta ja kertoa, mitä 

niissä tapahtuu. Lapsi ilahtui suunnattomasti. Innostuneena hän kertoi kuvien 

avulla kirjan tapahtumista. Sillä ei ollut väliä, menikö juoni ja tapahtumat kuten 

oli kirjoitettu. Tärkeämmäksi muodostui tilanteessa syntynyt side lapsen ja koiran 

välille. (17.11.2021) 

Lukuohjelmat kannustavat ääneen lukemiseen ja vaikuttavat innokkuuteen, kiinnostukseen kir-

joihin sekä luetunymmärtämiseen (Jalongo, 2005, s. 154). Kerholaisen, joka ei osannut lukea, 

innokkuus koiralle lukemiseen oli selvästi havaittavissa, mutta huoli lukutaidottomuudesta oli 

kuitenkin mielessä. Lukijan ei tarvitse pelätä mahdollisia virheitä vaan voi harjoitella lukutai-

toaan kuin huomaamatta (Fung, 2017, s. 437). Kuvien näyttäminen koiralle nosti motivaation 

kirjan katsomiseen ja läheisyyteen koiran kanssa.  

Kirjasto oli uusi paikka Ruusalle, sen myös huomasi kerhon tapahtumissa. Koira 

oli aluksi todella levoton ja säntäili ympäri tilaa. Koira osoittaa stressaantumisen 

läähättämällä paljon. Ruusan tehtävänä oli maata omalla paikallaan ”kuuntele-

massa” silloin, kun lapsi luki ääneen. Koira sijoittui niin, että hän näki ikkunan 

takana muita kirjaston asiakkaita. Välillä kerhokoira sai herkun palkaksi. Ruusa 

kuitenkin väsyi täysin. Hän ei enää suostunut menemään maahan eikä ottamaan 

edes palkaksi annettavia herkkuja. Koira kävi kesken kerhon ulkona tauolla. Pie-

nen ulkoilun jälkeen hän rauhoittui ja jaksoi taas keskittyä ”kuuntelemiseen”. 

(17.11.2021) 

Saimme todella havaita, miten tärkeää koiralle on se, että tilaan käydään tutustumassa etukä-

teen. Uuteen paikkaan totuttautuminen tuleekin aloittaa ajoissa, sillä se helpottaa koira-avus-

teista toimintaa käynnistäessä (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 71). Kirjastolla lapsen ja koiran 

paikka saattoivat olla väärinpäin, sillä Ruusa selkeästi häiriintyi ympärillä olevasta liikkeestä. 

Mutta toisaalta, jos koira olisi ollut selin, olisiko hän pyörinyt ja kiinnostunut joka tapauksessa 

ympäristöstä? On toimittava koirien ehdoilla ja pidettävä tauko eläimen sitä vaatiessa. Ei auta, 

vaikka lapsi haluaisi lukea, koska on ”hänen vuoronsa”. Ruusa ei kuitenkaan näyttänyt, että 

hänen olisi pitänyt päästä tarpeilleen ulos. Sen hän tekee raapimalla ovea. Koira oli muuten 

vaan tauon tarpeessa. Jälkeenpäin keskustellessamme teimme havainnon myös siitä, että ma-
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kuupaikan alla oli lattialämmitys ja paikka oli luultavasti liian kuuma. Koiralle tulee suoda riit-

tävä lepo ja lajityypillinen käyttäytyminen, kuten Eläinsuojelulaki (1996) edellyttää. Työsken-

telemisessä on huomioitava vireystilan muutokset, sillä toiminnan on oltava mielekästä ja nau-

tittavaa (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 70). Heimlichin (2001, s. 52) tutkimuksessa koiran vointiin 

kiinnitettiin erityisesti huomiota. Hän havaitsi koiran stressin ilmenemisen jännittyneisyytenä, 

haukottelemisena, kirsun nuolemisena ja tassujen hikoiluna. Koira myös sairastui fyysisesti. 

Kuten Rugaas (2005) kirjoittaa rauhoittavista signaaleista, tulisi koira-avusteisessa työskente-

lyssä ottaa huomioon käyttäytymisvihjeet, sillä niiden avulla koira pyrkii kertomaan poikkeuk-

sellisesta tai jännittävästä tilanteesta.  

Telkänranta (2015, s. 179) kirjoittaa tunteiden olevan yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä ja 

eläimiä. Hänen mukaansa emootiot ovat se osa-alue, jossa voimme samaistua eläimiin. On 

mielenkiintoista ajatella, miten koira kokee mielihyvän, pelon, leikkisyyden tai surun 

(Telkänranta, 2015, s. 179). Koiran ja ihmisen tunteista keskusteleminen ja niiden 

havainnoiminen kuuluivat osana kerhon teemoihin. Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 62) muistutta-

vat, että koiran läsnäolo helpottaa tunteista puhumista. He kirjoittavat, että koiran tunteiden 

sanoittaminen auttaa myös ihmisen tunteiden tunnistamista ja käsittelemistä. Suomalaiset uran-

uurtajat ovat havainneet, että koiraan voi samaistua ja koiran osana löytyy myös tunteiden pei-

laaminen. Ainoaksi, ja luultavasti vaikeimmaksi, tehtäväksi ihmiselle jääkin se, miten me 

voimme koiran käyttäytymisestä ymmärtää ja tulkita, millaisen tunteen koira kulloinkin kokee 

ja miten se ihmiselle näyttäytyy. Koirilla on  mielettömän hyvä kyky aistia ihmisen tunteita ja 

mielentiloja, tunneilmapiiriä. Koira pystyy haistamaan hormonitoiminnassa tapahtuvassa 

muutoksissa esimerkiksi pelon (Telkänranta, 2015, s. 184).   

5.1.3 Kommunikointi ja oppiminen – ”Tää on vaikeaa.” 

Oppiminen. Uuden oppiminen oli yksi teema, joka nousi kerhossa usein esille, 

ja se on myös oppilaiden akateemisten tavoitteiden pohjalla koira-avusteista pedagogiikkaa 

käytettäessä (Fung, 2017, s. 436). Pohdimme, miten eri tavoin koira ja ihminen oppivat. Kes-

kustelimme lasten kanssa eläinten kouluttamisesta. Kerholaiset pohtivat voikohan koira harjoi-

tella soittamaan puhelimella. Telkänranta (2015, s. 103) kirjoittaa, että monimutkaisten liike-

sarjojen opettaminen onnistuu pilkkomalla suorituksen riittävän pieniksi tehtäviksi. Koiran 

kohdalla temppujen ja taitojen ohjaamisessa positiivinen palkitseminen on olennaisessa osassa, 
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jonka myös Telkänranta (2015, s. 105) tuo esille. Saatu herkkupalkinto onnistuneesta suorituk-

sesta kannustaa tekemään uudelleen. Kun tietty osa-alue opitaan, voidaan siirtyä harjoittele-

maan seuraavaa. Esimerkiksi noutamista treenatessa, koiraa palkitaan ensin jo pelkästään kat-

seesta noudettavaan esineeseen. Sitten palkataan kuonolla koskemisesta, siirtyen vähitellen 

hampaissa pitämiseen jonkin aikaa. Päätyen siihen, että koira tuo esineen koiranohjaajan luo. 

Oikea-aikaisen palkkion tulee olla riittävän kannustava, jotta koiralla on tunne, että tehtävää 

kannattaa suorittaa. Kouluttajan tuntiessa koiransa, voi olla helpompi arvioida, millä kannattaa 

kannustaa.  

Ruusa oli tällä kertaa mukana. Kokeilimme palkinnon merkityksellisyyttä. Koira 

pyydettiin istumaan odottamaan. Lattialle laitettiin eriarvoisia herkkuja. Tässä 

kokeillaan, mikä on kulloisellakin hetkellä se palkinto, jonka koira arvottaa par-

haimmaksi. Useimmiten koira ottaa sen ensimmäiseksi, mikä on hänen mielestään 

paras. Ruusa katsoi ihania herkkuja ja kuola valui suupielistä lattialle. Ehkä hän 

mietti, ottaisinko ensin lihapullan, juusto, nakin vai perusnappulan. Koira katsoi 

vuorotellen jokaista suupalaa. Ohjaaja arveli, että yleensä superherkkuna toi-

miva juusto mahtaa tänään olla ykkösherkku. Saadessaan luvan ottaa, ensimmäi-

senä hävisi lihapulla, sitten nakki ja perusnappula. Viimeiseksi jäi juusto. Näin 

Ruusa itse valitsi sen herkun, mikä tänään olisi ollut vahvin palkka. (1.12.2021) 

Välittömästi onnistuneen suorituksen jälkeen tullut palaute auttaa liittämään palkkion juuri tiet-

tyyn toimintoon (Telkänranta, 2015, s. 106). Koiran kouluttamisessa tulee noudattaa myös 

Eläinsuojelulain (1996) määräyksiä ja välttää liiallista rasittamista tai kurittamista.  On mah-

dollista käyttää naksutinta, jolla annetaan oikeasta suorituksesta ensin palautteeksi naksautus ja 

sen jälkeen nami. On ensin opetettava se, että naksautuksesta seuraa palkka ja näin opitaan 

yhdistämään ääni oikeaan suoritukseen ja palkkaan.  

Teimme harjoituksen, jossa lapset opettivat toisilleen, miten koiraa koulutetaan. 

Lapsista muodostettiin parit. Pareista ensimmäinen lapsi mietti tehtävän, joka 

toisen oli suoritettava. Tuli ohjeistaa ilman sanallisia ohjeita. Lapset antoivat oi-

keasta suorituksesta merkin, esimerkiksi vihellyksen tai taputuksen. Tämä vastaa 

koirankoulutuksessa naksutinta tai kehua, josta koira tietää, että nyt on tehnyt 

oikein. Lasten miettimiä tehtäviä oli esimerkiksi taululle kirjoittaminen, nurkassa 

yhdellä jalalla seisominen ja istuminen tuolilla kädet ylhäällä. Tehtävää aloitta-

essa toisen lapsen oli vain yritettävä lähteä luokassa johonkin suuntaan ja kun 
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oikea suunta löytyi parista ensimmäinen, antoi merkin. Sitten kerholainen lähti 

seuraamaan sitä suuntaa. Kun lapsi oli oikeassa kohdassa, esimerkiksi nurkassa, 

niin toisen lapsen tuli siellä kokeilla kaikkea toimintaa, kuten mennä kyykkyyn tai 

nousta varpailleen. Esimerkiksi taululle kirjoittamisessa tuli antaa merkkejä seu-

raavista suorituksista. Ensin merkki annettiin siitä, että lapsi katsoi luokan etu-

osaan, lähti kävelemään, kulki taulun suuntaan ja lopulta taulun luo. Sitten 

merkki tuli antaa tauluun koskemisesta, taululiituun koskemisesta ja liidun pitä-

misestä kädessä. Melko helposti toinen lapsista ymmärsi, että hänen tehtävänään 

on piirtää taululle. Osa lapsista hoksasi heti, mitä pitää tehdä, mutta toisille oli 

tosi vaikeata antaa merkkiä oikeasta toiminnasta oikeaan aikaan. Lapset keksivät 

todella vaikeitakin tehtäviä, mitä parin toisen osapuolen tuli tehdä. (3.11.2021) 

Havainnollistimme harjoituksella lapsille sitä, miten koira oppii eri tavalla, kun käytössä ei ole 

puhuttua eikä kirjoitettua kieltä. Huomioitavaa on se, että tämä harjoitus oli kaikille lapsille 

uusi ja lapset kuitenkin olivat vasta 1.- ja 2. -luokkalaisia. Tehtävän hankaluuteen saattoi vai-

kuttaa myös se, että parin välillä saattoi olla kommunikointivaikeuksia ja jännityksiä, myös 

lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kuitenkin kaikki parit saivat onnistumisen kokemuk-

sia. Vaikeaksi tämän tehtävän teki se, että merkki tuli antaa juuri oikealla hetkellä. Haastavaksi 

koiran ja ihmisen kommunikoinnin tekeekin juuri se, että me emme jaa samanlaista merkkijär-

jestelmää, jonka avulla kommunikoisimme. Lasten palaute tästä toiminnasta oli se, että tätä 

pidettiin hauskana, kun ei saanut puhua, mutta kuitenkin kommentti ”tää on vaikeeta” kertoo 

paljon. Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 35–38) kirjoittavat oppilaiden ”kouluttamisesta”, jossa nak-

suttimen avulla harjoitellaan toiminnanohjausta. Tässä harjoituksessa oppilas yrittää keksiä, 

mitä toiset haluavat hänen tekevän, aivan kuten me toimimme ”kouluta kaveria” -harjoituk-

sessa. Oppiminen on kaksisuuntaista, kun ihminen oppii koirasta ja koira ihmisestä. Koira-

avusteisen pedagogiikan yksi idea on ajatus oppimisesta. Oppilaiden tieto koirista lisääntyy, 

kun haetaan tietoa ja opitaan kaikenlaisten elävien olentojen huomioimista sekä kunnioittamista 

(Daly & Suggs, 2010, s. 101).   

 Kommunikointi – ”Puhuuko kaikki koirat samaa kieltä?”. Tutkiessaan 

koira-avusteista pedagogiikkaa Daly ja Suggs (2010, s. 102) havaitsivat, että opettajat kannus-

tivat oppilaita tekemisiin eläinten kanssa myös oppituntien ulkopuolella. Kanssakäymisen toi-

siin lapsiin ja aikuisiin on todettu paranevan (Anderson & Olson, 2006, s. 35). Kuunteleminen 

on osa kommunikointia ja vuorovaikutusta. Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 
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78) kirjoittavat sen olevan haastavaa, jos yhteistä kieltä tai oletettua kieltä ei ole. Heidän mu-

kaansa kuunteleminen on muutakin kuin merkitysten kuulemista, nimittäin sitä, mikä on sano-

jen seassa.  Kehollinen vuorovaikutus, kuten asennot, eleet ja katseet, näyttäytyvät eläinten kei-

noina olla vastavuoroisessa suhteessa (Peltola, Jääskeläinen & Harjunpää, 2021, s. 11). Peltola, 

Jääskeläinen ja Harjunpää (2021, s. 19) kirjoittavat toimittamassaan Kieli ja eläin -kirjassaan 

siitä, miten puhutaan eläimistä ja eläimille. He mainitsevat yksinkertaistetun ja pelkistetyn kie-

lenkäyttämisen lisäksi myös eleet, kosketuksen ja puheen melodian tai rytmin. Harjunpää 

(2021, s. 41) kirjoittaa, että ihmisten ensisijainen vuorovaikutuskeino myös lajienvälisessä 

kommunikoinnissa on puhe, ele ja muu kehollinen toiminta. Hän on esittänyt, että ihmisen vas-

taus toisen lajin tekemiseen voi olla sanallinen kuvaus eläimen toiminnasta. Toiseksi esitetään 

kysymys, johon ei ajatellakaan tulevan vastausta, vaan ihminen olettaa asian olevan kuten ky-

syy. Esimerkiksi koiralta tiedustellaan: onko sinulla kylmä? Kolmanneksi eläimelle voidaan 

antaa vastatervehdys matkimalla kyseisen lajin ”ääntä” (Harjunpää, 2021, s. 43). Lukuhetkellä 

lapset puhuvat koiralle ja kertovat kirjan kuvista eläimelle. Nimenomaan koiralle lukemisen 

hetkistä vuorovaikutuksesta voidaan saada tärkeää ainutlaatuista tietoa (Fung, 2017, s. 439). 

Positiivinen sävy puheessa sekä halukkuus olla lähellä koiraa ajatellaan olevan merkki sitoutu-

misesta ja luottamuksesta (Anderson & Olson, 2006, s. 38). 

Koirien käyttämä kieli herätti keskustelua. Kerho oli loppumassa ja lapset olivat 

lähdössä kotiin. He vielä kävivät hyvästelemässä Ruusan sanomalla heippa. Lap-

set tulivat siihen tulokseen, että Ruusa hyvästeli heidät haukkumalla. Yksi kerho-

lainen jäi pohtimaan, että hyvästelikö koira suomeksi. Miettiminen jatkui: ”pu-

huuko kaikki koirat samaa kieltä?” Hän sanoi, että haluaisi tutkia asian suoma-

laisella ja englantilaisella koiralla. Hän ottaisi ”suomea puhuvan” koiran eli 

Suomessa asuvan koiran ja ”englantia puhuvan” eli Englannissa asuvan koiran. 

Sitten kerholainen pohti, että kun koirat kohtaavat ja suomalainen koira sanoo 

jotain, niin onko englantilainen koira, että WHAT?!? Vai ymmärtävätkö koirat 

toisiaan. Kerholainen sanoi, että kuitenkin Suomessa asuva koira ymmärtää, kun 

me puhumme niille suomea. (23.3.2022) 

Lasten mielestä koirien kieli on haukkumista, siis ääntä, jota eläin päästää. Rauhoittavia sig-

naaleja ja elekieltä käsittelimme melko aikuisjohtoisesti keskustelemalla sekä tutkimalla piir-

rettyjä kuvia kehon asennoista ja ilmeistä. Tältä kerralta pari lasta laittoi palautteessa suruemo-

jin. Pohdimme sen johtuvan osittain siitä, että oli paljon uusia asioita, joista ohjaajat kertoivat 

ehkä liian perinteisellä koulumaisella menetelmällä. Elekielen oppiminen on tarpeellista, jotta 



51 

   

tietää miten koira viestii ihmiselle ja millaisia kommunikointitapoja ilmenee. Vasta sitten 

voimme siirtää huomion eläimen käyttäytymiseen ymmärtääksemme koiria ja heidän tuntei-

taan. Mielenkiintoista oli huomata se, että lapset todella pyrkivät tarkkailemaan ja sanoittavat 

koiran toimintaa. Telkänrannan (2015, s. 11) mukaan meiltä jää usein havaitsematta sellaiset 

merkit, jotka ovat erilaisia kuin ihmisellä. Ilmausten toisistaan poikkeaminen johtuu fyysisistä 

ominaisuuksista, kuten lihasten erilaisuudesta esimerkiksi kasvojen ilmeiden muodostamisessa. 

Toisaalta eläinten keino kertoa korvillaan olostaan on merkittävä, jota ihminen voi oppia ha-

vaitsemaan vain tietoisesti tarkkailemalla (Telkänranta, 2015, s. 11). Kiinnostavana rauhoitta-

vana signaalina pidetään haukottelua, jota ei suinkaan käytetä vain väsyneenä (Rugaas, 2005). 

Ihmisen on helppo käyttää tätä viestiäkseen koiralle, joka on epävarma, pelokas, huolestunut 

tai stressaantunut. Varsinkin helpommin havaittavat selkeät merkit, kuten haukottelu ja ravis-

telu, huomioidaan. Lapset myös tulkitsevat, että nyt koira ei enää jaksa, kun se menee omaan 

petiin tai lähtee pois tilanteesta. Oli ilo huomata, miten kerhoissa itsenäisesti pohdittiin rauhoit-

tavia signaaleja ja käyttäytymisen mahdollisia viestejä. Siitä kertoo erään kerholaisen havainto: 

”...sen häntä ei enää heilu, niin se ei ole innoissaan...”  

Hoitaminen – ”Tykkääkö se siitä, että sitä hoitaa?” Eläintensuojelulain (1996) 

mukaan eläimelle on annettava riittävästi sopivaa ravintoa, juotavaa ja hoitoa. Lapset 

ajattelivat, että hoitaminen on tärkeää, mutta koiralle epämiellyttävää. Kuitenkin oman 

lemmikin hoitamisen voi tehdä mieluisaksi yhdessäolon hetkeksi, joka vahvistaa luottamusta. 

Hoitotoimenpiteistä voidaan jo pennusta pitäen kouluttaa koiralle kuin leikkihetkiä, joissa 

omistaja on intensiivisesti läsnä juuri eläintä varten. Hoitaminen ja läsnäolo voivat mahdollistaa 

toveruuden, kiintymyksen ja rakkauden tunteita (Mallon, 1994). Osa kerholaisista arveli, että 

koira ei pidä hoitotoimenpiteistä kuten kynsien leikkaamisesta, turkin harjaamisesta tai korvien 

puhdistamisesta. Onko niin, että lapsi oikeasti mietti koiran hajukulmasta asiaa vai onko vas-

taavat ihmisen hoitotoimet lapselle itselleen epämieluisat? Kuten pitääkö lapsi, vaikka hiusten 

harjaamisesta tai kynsien leikkaamisesta? Koira-avusteisen pedagogiikan tutkimuksissa eläin-

ten huolenpitoon kannustettiin oppilaita (Daly & Suggs, 2010, s. 101; Fung, 2017). Koira-avus-

teisen työskentelyn mahdollisuus itsetunnon kohottamisessa liittyy ideaan lapsen taitojen, tie-

tojen ja rohkeuden kehittymisessä koiran hoitamiseen liittyen (Fung, 2017). Kerhossa luotta-

muksen ja rohkeuden lisääntyminen on näkynyt lasten ja koirien spontaanissa vuorovaikutuk-

sessa. Varovaisetkin kerholaiset ovat rohkaistuneet antamaan koiralle kämmeneltään herkku-

palan.  
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”Tykkääkö se siitä, että sitä hoitaa?” Lapset istuivat lattialla puolikaaressa. Lat-

tialla oli koiranhoitotarvikkeita. Tarkastelimme, millaisia välineitä koiran hoita-

miseen tarvitaan. Tepa makasi omalla matollaan lasten edessä. Välillä hän kävi 

nuuskimassa lapsia ja palasi sitten paikalleen. Lapset pohtivat, miltä koirasta 

tuntuu, jos siltä leikataan kynnet tai sitä harjataan. Katsoimme Tepan tassuja, 

mistä löytyy kynnet ja huomioimme myös sen, että etutassun kannuskynsikin pitää 

leikata. Tepalla oli mukana kerhossa luu, jota hän pureskeli sillä aikaa, kun 

syvennyimme lasten kanssa keskustelemaan koiran hoitamisesta.  

Tutustuimme millaisilla välineillä Tepan turkkia hoidetaan. Anturoiden välissä 

olevia karvoja leikataan pienellä trimmerillä. Isoja takkuja leikataan saksilla. 

Kampa, jossa on pyörivät piikit, on lempeä koiran iholle. Tepan turkki voi tak-

kuuntua ja huopaantuu, jos siitä ei pidä huolta. Yksi kerholaisista koski useita 

kertoja Tepan häntään ja myös sen ääneen sanoi. Kun koira kulki lapsen ohi, käsi 

kävi hännän luona. Käytävään mennessään lapsi uudestaan koski häntään. Vielä 

pois lähtiessään kerhosta, lapsi koski häntään. Koira huiskaisi hännän aina pois-

päin lapsesta ja kulki kauemmas. (24.11.2021) 

Tepan turkkia pitää harjata ja trimmata, kun taas Ruusan kiharaa turkkia ei saa harjata. Kotona 

koiran hoito suoritetaan rauhallisessa ympäristössä. Hoitotoimenpiteistä voi tehdä leikkitilan-

teita ja käyttää positiivista palkitsemista. Pureskelemisen on tutkittu olevan keino rauhoittua 

(Telkänranta, 2015, s. 75). Luulen, että kerhossa tilanne oli stressaava, sillä luun pureskelu oli 

todella intensiivistä ja Tepa hotki kanarullan. Tepa ei pidä siitä, että häntään kosketaan eikä 

anna edes toisten perheenjäsentenkään harjata sitä. Mietin, tekikö lapsi sitä tahallaan, kun 

olimme keskustelleet siitä, että koira ei pidä, jos häntään kosketaan. En halua tilannetta, missä 

koirani murisee lapsille, vaikka toisaalta onhan sekin tapa ilmaista, ettei pidä jostakin. Olen 

kuitenkin osaltani vastuussa kerhon turvallisuudesta ja minun mielestäni on epäeettistä saattaa 

koira tilanteeseen, jossa sen häntään kosketaan ja minä vielä tiedän, että se on epämiellyttävää. 

Kokemukseni taaperoikäisen ja koirani kohtaamisessa tapahtui seuraavaa, kun taapero nykäisi 

koiraa hännästä, koira murisi lapselle. Tällaista en halua koirakerhossa tapahtuvan.  



53 

   

5.2 ”Mä ainakin silitän sitä.” - Lasten ja koirien suhteen rakentuminen  

5.2.1 Leikki ja hauskanpito – “Ruusa, etsi!" 

Koira-avusteisen pedagogiikan on nähty motivoivan oppilaita (Beetz, 2017; Jalongo, 2005; 

Sandt, 2020; Sorin, Brooks, & Lloyd, 2015). Rohkaisu uusiin toimintatapoihin tai epämuka-

vuusalueella oleviin tehtäviin voi tapahtua koiran ollessa mukana toiminnassa. Kuitenkin koi-

ranohjaajan on muistettava eläimen hyvinvointi, eikä painottaa vain ihmiselle koituvaa hyötyä. 

Eläinjoogassa päästiin tekemään joogaliikkeitä, joita Ruusa valitsi pyöräyttä-

mällä tassullaan noppaa. Kortit, joiden kuvissa eri eläimet tekivät jumppaliik-

keitä, olivat ison pehmonopan taskuissa. Kerholaiset olivat ottaneet mukaansa 

kotoa oman jumppamaton tai viltin ja sopivat vaatteet. Ruusa pyöräytti käskystä 

noppaa. Valittu eläin ja liike näytettiin kortista lapsille. Sitten luettiin läpi millä 

tavalla joogaliike tehdään. Ruusa käveli lapsen luota toiselle ja nuuski heitä. Koi-

ran tullessa lähelle paljasta ihoa, se herätti aitoa hilpeyttä ja riemua. Eniten ker-

holaisia huvitti alaspäin katsova koira -liike. Se on oikea joogaliike ja myös koi-

ralle luonnollinen asento, jonka se usein tekee.  (30.3.2022) 

Liikunta ei välttämättä ole kaikille mieluisaa. Koira voikin olla innostamassa liikkumiseen. 

Koirille voidaan opettaa myös oikeita jumppaliikkeitä. Alaspäin katsova koira on luontainen 

liike varsinkin unien jälkeen venyttelevälle koiralle. Asennossa jalat ovat tukevasti alustaa vas-

ten ja kämmenet pidetään lattialla, sormet avoinna. Käsillä työnnetään selkää pitkäksi ja istuin-

kyhmyjä ylöspäin. Pään tulisi roikkua rentona käsien välissä. Asento on voimistava ja venyt-

tävä. Leikin kautta saadaan koira-avusteisuuteen mukaan myös liikunnallinen puoli.  

Lasten ja koirien leikkiinkutsut ovat erilaisia. Telkänranta (2015, s. 195) kirjoittaa eläinten kut-

suäänistä ja -eleistä, joilla voidaan toiselle kertoa toiminnan tarkoituksesta. Koiran leikkiinkut-

sueleenä pidetään ”kumarrusta”, jossa hännän heiluminen iloisesti korostuu, sekä nauravaista 

ilmettä (Byosiere, Espinosa & Smuts, 2016, s. 106; Moore, 2013, s. 23; Söderström, 2018, s. 

37; Telkänranta, 2015, s. 196). Lajien poikkeaminen toisistaan korostuu fyysisten ominaisuuk-

sien erilaisuudessa. Ihminen hännättömänä olentona ei voi siten viestiä. Eikä koira voi kysyä 

samalla kielellä, miten ihminen pyytää leikkiin. Eläinavusteisuuden hyöty näkökulmasta yhtei-

nen leikki tuo positiivisia vaikutuksia molempien fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin 



54 

   

(Beetz, 2017, s. 143; Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 92). Lenkille lähteminen, koirajooga tai nou-

tamisleikit kannustavat liikkumaan (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 52–53).   

Yhteiseen hauskanpitoon on mahdollista ottaa mukaan myös leluja. Koirat voivat leikkiä takaa-

ajo- ja kiskomisleikkejä, leikkitappeluita, esineiden noutamista sekä etsintää (Simonen, 2021, 

s. 99). Esimerkiksi erilaiset pallonheittämiset, noutamiset ja vetoleikit mahdollistavat yhteisen 

ilon ja vahvistavat suhdetta. Eläin voi pyytää leikkimään kanssaan tekemällä samanlaisen leik-

kikumarruksen kuin lajikumppanilleen (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 51). Ihminen voi halu-

tessaan viestiä leikkihalustaan kutsumalla nimeltä tai matkimalla leikkikumarrusta menemällä 

kontalleen (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 61; Moore, 2013, s. 23; Simonen, 2021, s. 97). 

Leikillisyyden voi havaita myös ilmeestä, suurista silmistä, päätä myöten menevistä tai hörössä 

olevista korvista sekä kuolaamisesta (Hoffman & Mustonen, 2007, s. 71; Moore, 2013, s. 38). 

Myös ”leikkihymy”, jossa koiralla on taaksepäin vedetyt huulet tai paljastetut etuhampaat, ker-

too kavereille leikkihalusta (Moore, 2013, s. 23). Moore (2013, s. 146) tuo esille vetoleikin, 

jossa voidaan vetää köyttä tai jotain muuta lelua. Hän kirjoittaa, että koira kutsuu ihmistä leik-

kiin pudottamalla vetolelun ihmisen eteen. Vetoleikillä on merkitystä taitojen kehittymiseen 

fyysisesti, taitavuuteen, mutta myös nokkeluuteen tai stressin lievittymiseen (Moore, 2013, s. 

147).  

Koirakerhossa pyrin tekemään havaintoja lasten ja koirien leikkiinkutsuista. Aluksi kohtaamis-

tilanteet olivat melko jännittyneitä, eikä luottamusta vielä ollut muodostunut. Lisäksi ihmisen 

ja eläimen kommunikoinnissa oli haasteita, eikä vuorovaikutus ollut luontevaa. Kouluikäiset 

pyytävät kavereita leikkiin useimmiten ilmaisten sen sanallisesti. Lapsen kutsuessa eläintä ni-

meltä, se kiinnittää huomion itseensä. Välttämättä ei käsitetä sitä, että koira ei ymmärrä sanal-

lista leikkiinkutsua. Koiran aloite leikkiin pyytämiseen tapahtuukin eri tavalla. Tullessaan lap-

sen luo, se nuuhkaisee kuonollaan ja saattaa tökätä hellävaraisesti. Keino pyytää leikkiin väli-

matkan päästä tapahtuu siten, että Tepa yrittää ottaa ihmisen kanssa katsekontaktia. Esimerkiksi 

lelun kanssa koira voi tehdä niin, että katsoo vuorotellen ihmistä ja vuorotellen lelua. Ruusa 

pyytää leikkiin myös tuomalla lelun ihmisen luo, murahtamalla hyväntahtoisesti tai ehkä hau-

kahtamalla.   

Opetussuunnitelman perusteissa 1. ja 2. luokan oppilaille oppimiseen kuuluu leikki ja pelilli-

syys (Opetushallitus, 2014, s. 99). Koirakerhossa oppimista olemme pyrkineet saavuttamaan 
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leikkien ja pelien osalta pelikerroilla. Opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014, s. 99) mai-

nittuun mielikuvituksellisuuteen olemme kannustaneet esimerkiksi mielikuvituslemmikkieläi-

men piirtämisessä ja miettimällä, miltä tuntuisi olla koira. 

Kerhossa en havainnut käytettävän leikkikumarrusta leikkiinkutsuissa, sen sijaan kerhokoirien 

välisessä touhussa se on ilmeinen. Toisinaan vapaa-ajalla tuttua perheenjäsentä voidaan kumar-

taen tulla pyytämään yhteiseen toimintaan. Luulen, että kun kerhossa on monta lasta, niin koi-

ran on haastavaa vain yhdelle lapselle osoittaa kumarrusta. Toisaalta myös kerhotila tuo oman 

haasteensa. Yksittäisen lapsen kanssa leikkiessään, koira kiinnitti tarkkaavaisuuden tähän tiet-

tyyn lapseen, mutta ei käyttänyt leikkikumarrusta. 

Uuteen kerhotilaan laitoimme pitkät, lattiaan ulottuvat verhot, sillä huoneessa 

kaikui. Kankaat pysäyttivät äänten kimpoilun, eikä se ollut niin häiritsevää kelle-

kään. Erään kerhokerran loppupuolella muodostui hieno spontaani tilanne. Neljä 

lasta keksi alkaa leikkimään Ruusan kanssa piilosta. Kerholaiset käskivät koiran 

omalle paikalleen matolle odottamaan. Sitten lapset menivät piiloon pitkien ver-

hojen taakse ja niiden takaa huikkasivat koiralle: ”Ruusa, etsi!” Kun malttamat-

tomana odottanut koira sai luvan lähteä etsimään, äänekäs nuuskuttelu sai pii-

lossa olevat lapset hihittämään. Pienessä kerhotilassa ei paljon piilopaikkoja ol-

lut. Hyvin pian koira löysi lapset. Sama leikki toistui useita kertoja. Koira myös 

hoksasi, että lapset ovat samassa paikassa piilossa ja seuraavalla kerralla meni 

heti etsimään verhojen takaa. (3.3.2022) 

Leikki oli mukavaa niin lapsista kuin koirasta. Sitä haluttiin jatkaa uudestaan ja uudestaan. Pii-

loleikki oli ennestään molemmille tuttu. Tilanteessa hetken aikaa lapset ja koirat kohtasivat ja 

löysivät yhteisymmärryksen. Jaettu kokemus säilyi niin kauan kuin piiloleikki kesti. Molemmat 

osapuolet ymmärsivät oman roolinsa. Hamilton ja Taylor (2017, s. 17) kuvaavat, että ihmisen 

ja eläimen kommunikointi sekä käyttäytymisen mallit ovat erilaisia, mutta saman sosiaalisen 

todellisuuden jakaminen on silti mahdollista.   

Yksi lapsista sai oman työnsä valmiiksi ensimmäisenä. Hän halusi opettaa Tepalle 

temppuja. Tuttuja ja helppoja olivat käskyt: istu, maahan ja tassu. Uusi temppu 

lapselle oli lelun heittäminen koiralle ja kopiksi ottaminen. Ensin Tepa pyydettiin 

istumaan ja kiinnitettiin huomio katsekontaktilla. Sitten lapsi heitti ilmaan peh-

meän koiranlelun ja sanoi käskyn ”Koppi!”. Haasteena oli se, kun kerholainen ei 

saanut heitettyä lelua riittävän korkealle tai tarpeeksi lähelle. Molemmille tuli 
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onnistumisen kokemuksia. Lapsi sai heitettyä hyvän heiton ja Tepa sai lelun ko-

piksi. Koiralle palkkiona oli saada tärkeä oma lelu itselle. (16.1.2022)   

Temppujen opettaminen oli mieluista kerholaisille. Temppukerralla Tepa näytti ohjaajan 

kanssa oppimiaan taitoja. Myöhemmin lapsi oli innokas toimimaan itse yhteistyössä koiran 

kanssa. Kerholaiset ovat vielä pieniä, eikä useimmilla ole taitoja opettaa koiralle uusia juttuja. 

Koira-avusteisuutta käytettäessä voidaan ikään kuin ”huijata”, jolloin ohjaaja antaa käsimerkin 

ja koira suorittaa tehtävän. Onko tämä kuitenkaan aitoa yhdessäoloa ja muodostuuko tästä to-

dellinen yhteys? Varsinkin, kun lapsi luulee eläimen toimivan hänen ohjeensa mukaan. Toi-

saalta koira ei keskity läsnäoloon lapsen kanssa, vaan seuraa ohjaajaa. Ehkäpä mielessä on vielä 

erityisen maistuva palkintoherkkukin? 

5.2.2 Toiminta - ”Siitä on varmaan mukava saada herkku joka kerta, kun pyöräyttää noppaa” 

Lautapelikerralla pelasimme erilaisia eläinaiheisia lautapelejä. Peleinä olivat 

esimerkiksi Eläinpyramidi ja Kanin loikka. Lapset saivat valita mieleisensä pelin 

ja myös pelikaverit siihen. Koiran tehtävänä oli toimia nopan pyörittäjänä. Ison, 

pehmeän taskunopan taskuihin laitoimme tarvittavat silmäluvut ja kuviot.  

Kuva 7 
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Kukin pelaaja vuorollaan piti noppaa kämmenellään ja antoi Tepalle käskysanan 

”noppa”. Silloin kerhokoira tökkäsi kuonollaan nopan lattialle ja palkaksi lapsi 

laittoi kuppiin herkun, jonka koira sai välittömästi syödä. Useampi lapsista halusi 

pitää noppaa kämmenellään ja kehottaa koiraa pyöräyttämään nopan lattialle. 

(20.10.2021) 

Järvi ja Ikäheimo (2020, s. 44) tuovat toiminnallisen työskentelyn välineeksi esimerkiksi sen, 

että koira toimii nopanpyörittäjänä. Heidän mukaansa eläimestä tulee inspiroiva pelikaveri, 

joka kannustaa oppilasta. Koira-avusteisen pedagogiikan yhtenä perusteluna pidetäänkin eläi-

men motivoivaa merkitystä (Beetz, 2017; Jalongo, 2005; Sandt, 2020; Sorin, Brooks & Lloyd, 

2015). Jalongon (2005) mukaan innostus lukemiseen, niin myös yleisesti muuhunkin opiske-

luun, kasvaa. Eläinavusteisessa pedagogiikassa pelien lisäksi nopan pyörittämistä voi käyttää 

esimerkiksi tehtävien arpomisessa (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 44). Pelaaminen oli hitaampaa 

verrattuna siihen, että osallistujat itse heittivät vuorollaan noppaa. Mutta kerhossa onkin ideana 

se, että toimitaan yhdessä. Haluamme tuoda esille, mitä kaikkea koiran kanssa voikaan tehdä. 

Tällä kertaa Tepalle oli todella paljon aktiviteettia ja kerhokerran jälkeen huomasi, että hän oli 

väsynyt. Ja kaiken lisäksi vatsakin mahtoi olla täynnä herkkuja! Kerholaiset arvioivat, että koi-

rasta on mukava osallistua pelaamiseen pyöräyttämällä arpakuutiota, koska saa siitä herkun. 

Lapsi varmasti ymmärtää sen, että ei Tepa ole niinkään kiinnostunut arpakuution silmäluvusta 

tai lautapelin kulusta, vaan mielenkiinto on luultavasti leikissä, jossa hän tökkää noppaa ja saa 

palkaksi namin.  

Eräällä kerholaisella oli kotona kaksi koiraa, jonka Tepa varmasti haistoi. Lapsi 

osasi ottaa kontaktin eläimeen luontevasti. Hänen kosketuksensa oli koiralle miel-

lyttävää. Kerholaista piti houkutella eri toimintoihin. Uno -peli oli lapselle tuttu 

ennestään ja sitä hän pelasi ohjaajan kanssa. Sitten kerholainen keksi, että myös 

Tepa voisi alkaa pelaamaan Unoa. Yhdessä pohdimme, miten se olisi mahdollista. 

Koirahan ei tassuillaan voi kuitenkaan kortteja pitää. Lapsi keksi, että Tepan kor-

tit laitetaan lattialle. Sitten hän koskisi kuonollaan jotakin niistä ja saisi herkun 

palkaksi. Tämä koiran kuonolla osoittama kortti käännetään ja mikäli sen voi 

laittaa keskipinkkaan, vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Jos koiran kääntämä 

kortti ei passaa, niin se käännetään lattialle nurin päin. Kerholainen piti tarkasti 

huolen siitä, että pelivuoroa ei unohdeta, vaan Tepa osallistuu tasavertaisena pe-

likaverina. Uno -peli koiran kanssa on innostanut myös muita lapsia. (18.1.2022)  
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Erityisen kiinnostavaa on se, että lapselle ja koiralle muodostuu luonnollinen suhde. Tässä ti-

lanteessa kerholaisella oli kotona koiria, joten eläimet olivat hänelle tuttuja. Mutta toisaalta 

lapsi oli itse innostunut keksimästään uudesta leikistä, jossa koira pystyi osallistumaan pelaa-

miseen. Koira ei luultavasti ymmärtänyt Uno-pelin sääntöjä, vaan hän oli mukana leikissä, jossa 

koski korttiin ja sai siitä herkkupalkan. Useimmiten ihmisillä ja koirilla on erilaiset toiminnan 

tavoitteet ja motivaatiot, tärkeää on tämäkin asia tiedostaa.  

”se (koira) on saanut tehä kaikkia herkkujuttuja” 

”ja pyörittää noppaa” 

 ”ja siellä toisella koululla annettiin niitä ruokia ja leluja” (9.2.2022) 

Kuten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 1. ja 2. vuosiluokkien korostamissa työ-

tavoissa, myös koirakerhossa, toiminnallisuus ja leikki nousevat esille (Opetushallitus, 2014, s. 

99). Lapsilta saaduissa palautteissa nimenomaan jokin tekeminen kerhoissa oli mieluista. Ker-

holaiset arvioivat myös, että koirat ovat pitäneet niistä samoista asioista. Erityisen mielenkiin-

toisia olivat havainnot niistä tekemisistä, mitkä olivat olleet kaikkien mielestä mukavia. Tutus-

tumiskerralla onnenpyörän pyörittämisessä lapset saivat touhuta koiran kanssa yhteistyössä 

käskemällä koiraa pyörittämään ja antamalla herkun palkaksi. Kerholaiset arvelivat, että myös 

koirat ovat pitäneet onnenpyörän pyörittämisestä. Keskustellessamme esille tuli, että Tepa ja 

Ruusa olivat tykänneet olla kerhossa, varsinkin kun sai herkkuja, oli tekemistä, pelattiin ja lei-

kittiin.  

Kerroimme, että seuraavalla kerralla maalaamme. Kerholaiset alkoivat pohti-

maan, miten se koirilta onnistuisikaan. Sivellintä ei pystyisi pitämään tassussa ja 

seisominen kolmella jalalla voisi olla vaikeaa. Tepa pystyisi maalata tuuhealla 

hännällään kastamalla sen ensin maalipönttöön. Mutta se olisi todella sotkuista, 

jos Tepa ravistelisi tai heiluttaisi häntää innoissaan. Ruusan maalaushommat 

saattaisi onnistua siten, että tassuun laittaisi maalia ja sen painaisi kankaalle. 

Siinä tulisi ongelmaksi se, että vilkas Ruusa ehtisi kulkea ympäri kerhotilaa ja 

tassuillaan maalata lattiaan paljon tassunjälkiä.  

Maalauskerralla lapset odottivat jännityksellä, miten maalaaminen koiralla on-

nistuisi. Laitoimme taulukankaalle paksuja kasoja eri värisiä akryylimaaleja. Su-

jautimme kankaan maaleineen uudelleen suljettavan pussin sisälle. Päälle levi-

timme lusikalla suolatonta maapähkinävoita eri kohtiin. Sitten oli koiran vuoro. 
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Ruusa alkoi ahneesti nuolla herkkua muovin päältä. Samalla pussin sisällä ollut 

maali levisi taulukankaalle. Tahmea maapähkinävoi tarttui koiran viiksikarvoihin 

ja kirsuun. Herkku oli hidas nuolla pussin päältä ja kaiken lisäksi vielä partakar-

vatkin piti puhdistaa viimeisistäkin herkkutahnasta. Kerholainen ihmeissään 

tuumi: ”Mää haluaisin ottaa tuosta kuvan.” (23.3.2022) 

Kerholaiset eivät maalanneet samalla tavalla kuin koira, vaan saivat tavalliset pensselit ja maa-

lit. Osa lapsista ei olisi malttanut katsoa Ruusan maalauspuuhia, vaan halusivat päästä jo itsekin 

työn touhuun. Useissa toiminnoissa kerholaiset vertailivat ihmisen ja koiran tapoja toimia. La-

jien väliset erot eivät haitanneet yhteiseloa kerhossa, vaan annoimme toinen toisillemme tilaa 

olla oma itsensä. Koira-avusteisuutta käytettäessä on huomioitava eläimen hyvinvointi ja an-

nettava riittävä lepo tai mahdollisuus poistua omaan rauhalliseen paikkaan. Työskentelyn tulisi 

olla kivaa myös koiralle. Tulisi antaa mahdollisuus mennä sopivaan tilaan syömään palkinto-

herkkuja kenenkään häiritsemättä.  

Toiminnallisuutta toteutettiin temppukerralla 

siten, että koiran kanssa toimi kerrallaan kaksi 

lasta ja toinen kerho-ohjaaja. Tepan oppimia 

temppuja esiteltiin. Lisäksi lapset saivat käs-

kyttää koiraa tekemään joitain temppuja. Käs-

kyn ”Kuole!” kuullessaan, koira retkahti kyl-

jelleen maahan. Seuraavassa tempussa lapset 

muodostivat kujan, tunnelin. He asettuivat vie-

rekkäin A-kirjaimen muotoon ”karhunkäynti-

asentoon” siten, että kädet ja jalat olivat latti-

assa, polvet suorina, kantapäät maassa ja ta-

kapuoli kohti kattoa. Kuullessaan käskyn 

”Ali!”, koira kulki tunnelin läpi. Lapsia nau-

ratti, kun Tepan huiskuhäntä ja pörröinen 

turkki kutitti heitä. He olisivat halunneet tehdä 

tätä monta kertaa uudestaan.  
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”Nalle Puh, Nalle Pih, Nalle pyörähti.” Näin kuuluu loru, jota kerhossa leikittiin 

siten, että koira käskettiin istumaan leikkijän eteen. Ensin leikkijä taputti yhdesti 

käsiään yhteen ja sanoi: ”Nalle”. Sitten hän ojensi käden koiralle, joka antoi tas-

sun. Leikkijä sanoi: ”Puh”. Seuraavalla sanalla ”Nalle” taputettiin taas käsiä 

yhteen. Toisen käden ja toisen tassun kosketuksessa sanottiin ”Pih”.  Edelleen 

”Nalle” -sanalla taputettiin käsiä yhteen. Sitten leikkijä nousi seisomaan sanoen 

”pyörähti”. Samalla hän antoi koiralle käsimerkin ja koira pyörähti ympäri yhtä 

aikaa leikkijän kanssa.  (10.11.2021)  

Luulen, että tunnelissa kulkeminen oli kuitenkin koiralle stressaava, koska hän on tottunut me-

nemään ali vain muutaman ihmisen jalkojen alta. Vaistosin, että tämä ei ollut mieluista koirasta, 

enkä siksi halunnut uudestaan tehdä temppua. Vaikka lapset olisivat halunneet. Koira kyllä teki 

tempun kannustusten sekä rohkaisun avulla ja saikin palkaksi runsaat kehut ja herkulliset namit. 

Tepa on iso koira ja lasten muodostama tunneli oli melko matala. Liekö matalasta tunnelista 

kulkeminen ollut hieman arveluttavaa koirasta? Nalle Puh -loruleikki oli tuttu lasten välisessä 

leikissä, mutta uusi koiran kanssa leikittynä. Kerholaisia huvittaa se, että koiran kanssa voi 

tehdä samanlaisia asioita kuin toisten lasten kanssa. Koiralle on jo aiemmin opetettu tassun 

antaminen ja pyörähtäminen. Tassun antamisen käsimerkki on ihmisen ojentama käsi kämmen 

ylöspäin. Käsimerkit ovat vahvoja signaaleja, joilla koiraa voidaan ohjata. Kun sormella piirre-

tään pieni ympyrä ilmaan, koira tunnistaa sen merkiksi pyörimiseen. Temppukerran jälkeen 

Tepa oli todella väsynyt, kun oli koko kerhoajan ollut huomion keskipisteenä. 

5.2.3 Spontaanit tilanteet – ”… että se saa haistella”  

Vaikka kerhossamme olikin etukäteen mietitty toimintasuunnitelma, niin sattui paljon sellaista, 

mitä ei voinut ennakoida. Lasten ja koiran välisessä suhteessa erityisen arvokasta onkin havaita 

se, mitä tapahtuu silloin, kun ei tapahdu mitään. Toisin sanoen, millaisia tilanteita suunniteltu-

jen toimintojen ulkopuolella ja välissä ilmenee. Ajattelen, että koirakerhomme on mahdollista-

massa kerholaisten ja koirien välisen vuorovaikutuksen muodostumista. Näenkin, että koira-

avusteisen toiminnan yksi tärkeä tekijä onkin se, että mahdollisimman luontevasti ihminen ja 

koira pääsevät muodostamaan omaa tärkeää suhdettaan. Vaikka ammattimaisessa koira-avus-

teisuudessa tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus ovat keskeistä, niin monilajisessa kanssakäy-

misessä tapahtuu paljon myös ennalta arvaamatonta ja suunnittelematonta. Näitä tilanteita tulisi 

tunnistaa ja miettiä millä tavalla ne edistävät tai estävät lajien välistä kommunikaatiota. Ihminen 
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ja koira voivat oppia toinen toiseltaan ja ymmärtää toistensa viestejä sekä kommunikointiyri-

tyksiä. Väärinkäsityksethän ovat molemminpuolisia. Spontaaneissa tilanteissa koiruuden ulot-

tuvuudesta aistit ja tunteet tulevat esille tarkasteltaessa kaikkien osallistujien toimintaa. 

Koskettaminen. 

Ihmiset useimmiten kosketta-

vat eläimiä silittämällä tai rap-

suttamalla (Tammi, Hohti, 

Rautio, Leinonen & Saari, 

2020, s. 111). Beetz (2017, s. 

141) kirjoittaa eläinavusteisuu-

den taustalla olevista teorioista 

ja taustaoletuksista. Ihmisen 

yrityksenä on ymmärtää eläi-

men käyttäytymisellään anta-

mia viestejä tarpeista, aiko-

muksista ja tunteista. Yhtenä 

teoreettisena oletuksena lajien-

väliseen kommunikointiin esi-

tetään vuorovaikutuksen koke-

muksellisuus, sillä nonverbaa-

linen viestintä on merkittävämpää kuin symboliset verbaaliset ilmaisut. Vaikka Beetz (2017, s. 

141) huomauttaakin ihmisten usein puhuvan eläimille, kokemukset kaikkien aistien välittö-

mistä signaaleista vaikuttavat vahvemmin. Useat koirat eivät pidä halaamisesta ja silloin jäh-

mettyvät paikalleen. Tämä saatetaan tulkita siten, että koira ei halua lähteä pois vaan nauttii 

halaamisesta (Rugaas, 2005, s. 20–57). Luottamuksen kasvaessa kosketuksen myönteinen ko-

kemus voi olla molemminpuolista (Telkänranta, 2015, s. 243). 

Havaitsimme sen, että koskettaminen on tärkeä osa kerhoa. Jokainen lapsi ottaa fyysistä kon-

taktia molempiin koiraan. Järven ja Ikäheimon (2020, s. 94) mukaan koira-avusteisuudessa kos-

ketuksen merkityksessä lämmin ja pehmeä karva tai rapsutukset ovat merkittäviä. Heidän mu-

kaansa on huomioitava se, että ihmisten välisen kosketukseen liittyy tiettyjä sääntöjä tai vai-

keuksia, mutta kosketus on silti kaikille ihmisille tärkeä (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 94). Halu-

simme ottaa rapsuttelun yhdeksi kohdaksi palautteeseen, koska koimme sen olevan hyvin olen-

nainen osa koirakerhoa. Koiran rapsuttelusta kaikki pitivät, niin lapset kuin lasten mielestä 

Kuva 9 



62 

   

myös koirat. Siinä lapsi pääsee lähelle koiraa, koskettamaan ja kokemaan yhteyttä, muodosta-

maan erityistä suhdetta eläimen kanssa. Rapsuttelu ei ollut erityinen ohjelmanumero tai teema 

millekään kerhokerralle, vaan siinä toteutui spontaani ja informaali lähentyminen koiran ja lap-

sen välillä. Tutustuessaan ja sopivan tunteen tullessa, jokainen sai omaan tahtiinsa lähestyä koi-

raa rapsuttaen ja koskettaen. Osa lapsista oli rohkeampia ja tuli koiran luo nopeammin, kun taas 

toiset lämpenivät vähän hitaammin. Niin Ruusa kuin Tepakin saivat ottaa tarvitsemansa ajan 

tutustuessaan kerholaisiin. Rapsuttelu oli spontaania. Usein lapset tekivät itse aloitteen ja kos-

kivat koiraan ohi kulkiessa tai pysähtymällä luokse pidemmäksi aikaa. Mutta toisaalta myös 

koirat lähestyivät lapsia kiinnostuneina ja haistelivat innokkaasti uusia hajuja. Kerhokoira toi-

sinaan pysähtyi lapsen luo odottamaan rapsutusta. Mielenkiintoista oli huomata se, että muuta-

mien kerholaisten ollessa pois, niin toiset lapset saivat silloin enemmän tilaa ja rohkeutta lähes-

tyä ja ottaa kontaktia koiraan.  

Beetz (2017, s. 140) avaa eläinavusteisuuden yhdeksi teoreettiseksi taustaksi biofilian. Beetz 

(2017, s. 140) kuvaa biofiliaa lyhykäisyydessään ihmisen mieltymyksenä luontoon ja luonto-

suhteena sekä haluna olla lähellä toisia eliöitä. Hänen mukaansa läheisyys eläimiin ilmenee 

kosketuksena ja eläinavusteisuudessa eläimen kosketus rentouttaa ja rauhoittaa. Koiran ja ih-

misen välistä suhdetta on tärkeä vahvistaa ja siinä olennaista on ruoka, kosketus ja leikki 

(Söderström, 2018, s. 58). Kosketuksen on todettu olevan koiralle merkityksellisempi kuin sa-

nallinen kehuminen. Silittäminen ja koskettaminen edesauttavat oksitosiinin eli onnellisuushor-

monin erittymistä (Beetz, Julius, Turner & Kotrschal, 2012; Beetz, 2017, s. 143; Järvi & Ikä-

heimo, 2020, s. 92; Telkänranta, 2015, s. 243).  

Voimmeko olla täysin varmoja, että koira haluaa silitystä tai rapsutusta? Vaikka kosketuksen 

merkitys on ihmiselle tärkeä, tulee huomioida fyysisen kontaktin myönteisyys toisellekin. Luot-

tamuksen ollessa riittävää voi kosketuksesta tulla miellyttävä molemmille osapuolille 

(Telkänranta, 2015, s. 243). Kerhokoirien käyttäytymistä rapsutusten ja silitysten aikana voisi 

päätellä seuraavaa. Kun koirat ovat rentoutuneita, niin usein merkkinä siitä on selälleen heit-

täytyminen. Tepa saattaa ”kehrätä” ja tulla lähemmäksi, ehkä myös tassullaan tökätä ihmistä. 

Ruusa sen sijaan murahtaa hieman vaatiessaan lisää rapsutuksia. Kerhossa koirat lähestyivät 

kerholaisia, mutta rauhallisuutta halutessaan he lähtivät tilanteesta pois ja ehkä menivät omalle 

paikalleen matolle. Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 114) toteavat, että arvai-

leminen vastauksiin eläimen ymmärryksestä kosketukseen on tärkeää, vaikka ihminen ei voi-

kaan lopullista totuutta tietääkään. Heidän mukaansa lapsi-eläinsuhteen ylläpitävä tekijä voi 

olla juuri se, että jos pyrkii olemaan hyvä toiselle, vaikka viimeistä totuutta ei olekaan (Tammi 
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ym., 2020, s. 114). Vaikkemme voi täysin tietää toisen lajin mielihyvää kosketukseen, kerhossa 

kuitenkin koira vapaaehtoisesti meni lasten luokse ja toisaalta myös halutessaan poistui. 

Kerholaiset istuivat puolikaa-

ressa. Tepan tehtävänä oli pyö-

räyttää onnenpyörää, jossa oli 

jouluun liittyviä lauseita ja lasten 

piti jatkaa virkettä.  

”Minulle tärkeintä jouluna 

on…”.  

”Kun herään jouluaattoaamuna, 

niin ensimmäiseksi…”. 

”Jos vatsani on täynnä jouluherk-

kuja, niin silloin…”.  

”Tänä jouluna haluaisin…”.  

Tepa kulki lasten luo aina välillä 

pysähtyen odottamaan rapsutuk-

sia ja palasi sitten käskystä pyö-

räyttämään onnenpyörää. Koira 

seisahtui kahden lapsen eteen, 

jotka silittivät sitä selästä. Häntä oli neutraalisti, ehkä vähän välinpitämättömästi 

alakanttiin. Yksi lapsi kutsui koiraa nimeltä ja kädellä pyysi tulemaan luokseen. 

Tepan korvat liikahtivat, pää nousi kiinnostuksesta ylöspäin ja kuono työntyi 

nuuskuttaen eteenpäin. Häntä alkoi heilua ja pyörähti kauniille kaarelle ylös. 

Huiskauttaen häntäänsä, kun Tepa kulki kutsujan luo, se samalla pyyhkäisi lä-

heltä toista kerholaista. Kerhokoira pysähtyi suoraan sitä pyytäneen lapsen eteen. 

Lapsi puheli iloisesti koiralle, joka kurotti päätään lähelle kerholaisen kasvoja. 

Vieressä istuva yletti myös silittämään ja silloin koira kiinnitti huomion myös vie-

reiseen kaveriin. Tepa tuli pyydettäessä pyöräyttämään taas onnenpyörää. 

(8.12.2021) 

Väärinymmärrykset ja ratkaisut. Lajien väliset väistämättömät väärinymmär-

rykset tapahtuvat silloin, kun kommunikaatiossa ilmenee ristiriitaisuuksia. Tammi, Hohti, Rau-

tio, Leinonen ja Saari (2020, s. 243) tuovat esille sen, että yhteiselo ei tarkoita harmonisuutta 
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tai ongelmattomuutta. Heidän mukaansa maailmojen jakaminen on myös ei-toivottuja erimie-

lisyyksiä, mutta ristiriidat voivat rakentaa lapsi-eläinsuhdetta.  

Oli hetki, jolloin vain hengailtiin. Ohjattu toiminta oli päättynyt. Ruusa tassutteli 

yhden kerholaisen eteen istumaan. Korvat olivat terhakkaasti varovaisen höröl-

lään, katse valppaana, kuin jotain odottaen koira seurasi tarkasti lapsen touhuja. 

Omissa ajatuksissaan ollut kerholainen säpsähti jotain äkkinäistä liikettä ja nosti 

vaistomaisesti molemmat kädet nopeasti ylös. Ruusa reagoi salamannopeasti. 

Hän kurotti kehoaan ylöspäin, jotta tavoittaisi lapsen kädet ja sen mielenkiintoi-

sen, mitä niissä mahtoi olla. (19.1.2022) 

On tärkeää tuntea oma koira, jotta pystyy tulkitsemaan sen käyttäytymistä. Ohjaajalla on mer-

kitys toimia hienotunteisesti koiran ja lapsen välillä ikään kuin tulkkina. Lasta tuli myös ohjeis-

taa, ettei kättä kannata nykäistä pois, sillä silloin koira voi luulla saavansa herkun. Koiraker-

hossa väärinymmärryksiä on tapahtunut kosketuksen yhteydessä. Näissä tilanteissa lapsi on 

koskenut koiraan, joka kuitenkin poistui paikalta kauemmas tai omalle matolleen. On ollut hyvä 

sanoittaa tilanteesta lähtemisen syy.  

Kerholaiset saivat vapaasti vuorotellen olla koiran kanssa ja tehdä yhdessä eri-

laisia temppuja. Yksi lapsi seisoi Tepan edessä herkku kädessään. Hän antoi käs-

kyt ”Istu!” ja ”Maahan!”, jotka koira suoritti. Sitten lapsi sanoi ”Kuole!”. Koi-

ran olisi pitänyt retkahtaa kokonaan sivuttain maahan makaamaan tassut ren-

nosti lattiaa vasten ojennettuina. Nyt hän kuitenkin makasi vatsallaan ja käänsi 

yläruumiin kyljelleen jättäen takaruumiin vielä ”maahan”-käskyn mukaisesti. 

Toinen kerholainen halusi myös tehdä temppuja. Hänellä oli kädessään herkku. 

Lapsi halusi heittä koiralle herkun siten, että koira ottaisi sen kopiksi suoraan 

suuhunsa. Kerholainen käski koiran nousta ylös ja seisoa. Tepa ei tunnistanut 

”Ylös!”-käskyä. Kehottaessaan koiraa seisomaan, lapsi samalla näytti käsimer-

kin, jolla Tepa on oppinut menemään istumaan. Vaikka temppu ei onnistunut 

suunnitellusti, kerholainen sanoi koiralle, että yritetään yhdessä vielä uudestaan. 

(26.1.2022) 

Temppuja tehdessä ohjaajan piti selittää, miksi koira ei suorittanut lapsen haluamia tehtäviä. 

Kyseessä saattoi olla väärinkäsitys käsky -sanasta tai kehonkielestä. Toisaalta kaikki tulkinnat 

ovat toki ihmisen tekemiä. Emme koskaan voi olla varmoja, mitä eläin meille haluaa kertoa. 

Tilanteesta poistuminen voi tarkoittaa myös sitä, että koira ei enää jaksa suorittaa pyydettyä 
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temppua. Tepan toiminta ”Kuole!” -käskyssä, jäi arvoitukseksi, miksi tehtävää ei suorittu oi-

kein. Ehkä kyljelleen makaaminen ei vain huvittanut tai sitten lapsen kädessä oleva herkku 

kiinnosti niin paljon, ettei koira malttanut suorittaa loppuun asti. Herkkua ei anneta silloin, jos 

tehtävä jää kesken. Lapsi antoi uuden käskyn, jonka Tepa teki ja sai palkaksi herkun. Kerholai-

sille tuli hyvin selkeästi opettaa, millaisia käskyjä ja käsimerkkejä on opetettu. Koulutuksessa 

on eroja myös kerhokoirien välillä. Väärinymmärrykset tapahtuivat, kun koira ei ymmärtänyt 

lapsen puhetta. Myös kehojen liikkeet saattoivat antaa ristiriitaisia viestejä. Puolestaan koiran 

käyttäytymisellään antamaa viestiä lapsi ei tavoittanut. Väärinkäsityksiä tilanteissa tuli, koska 

toinen ei ymmärtänyt, mitä toinen omalla toiminnallaan tarkoittaa.  

Tervehtiminen ja hyvästeleminen – ”että se saa haistella”  

Tepan ensimmäisellä kerhokerralla olin koiran luona matolla ja pyysin häntä py-

symään paikallaan, kun lapset tulivat luokkaan. Koira haukahti kerran ja häntä 

heilui innokkaasti. Lapset istuutuivat pulpettien ääreen ja vasta sitten annoin koi-

ralle luvan lähteä paikalta. Tepa kulki häntä iloisesti ylhäällä haistamassa ker-

holaisia. Hetken päästä hän ei ollut enää kiinnostunut lapsista vaan kulki muuta-

man kerran luokan ympäri ja meni omalle turvapaikalleen. (6.10.2021) 

Minulle heräsi kiinnostus kerholaisten ja koirien tervehtimisestä ja hyvästelemisestä. Se on 

spontaania kohtaamista, joka ajan kuluessa on muuttunut. Tutuiksi tullessamme tilateisiin muo-

dostui luottamus, rentous ja luonnollisuus. Emme ole erikseen keskustelleet kerhossa tervehti-

misestä tai hyvästelemisestä. Ainoastaan ensimmäisillä kerroilla otimme esille sen, miten lä-

hestytään ja kohdataan eläin. Esimerkiksi siten, ettei tilannetta koeta uhkaavana. Tulisi lähestyä 

sivuttain, mieluusti laskeutua kyykkyyn ja antaa koiran tulla haistelemaan. Koira-avusteisuu-

dessa eläimen ja ihmisen kohtaamisesta tulisi keskustella etukäteen (Jalongo, 2005, s. 155). 

Lapset tervehtivät kerhokoiria moikkaamalla ja kutsumalla koiria nimeltä. Kerholaiset usein 

laskeutuivat koiran tasolle ja antoivat rapsutuksia tai silityksiä. 
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Kuva 11 

Tepa odotti kerhotilassa. Hän kulki hieman rauhattomasti, mutta malttoi vielä 

hetkeksi istahtaa. Tarkkaavaisena hän katsoa napitti ohjaajaa kuin jotain kysyen 

tai vaistoten, että kerholaiset kohta tulevat sisään. Korvat liikahtivat ja pää kään-

tyi oven suuntaan, kun portaikossa kuului ääniä lasten riisuessa kenkiään. Sa-

mantien Tepa lähti käytävää pitkin kulkemaan katsomaan tulijoita. Häntä alkoi 

vispaamaan innostuneena. Ensimmäiset lapset tulivat sisälle ja Tepa kävi haiste-

lemassa heidät. Kerholaiset ihan aluksi ottivat kontaktin koiraan ja silittivät 

häntä jo ennen kuin olivat vaatteita riisuneet. Sitten koira palasi ohjaajan luo 

ikään kuin kertoakseen, että nyt kerholaiset tulivat. Ohjaaja kysyi Tepalta: ”Kuka 

tuli?” Koira kuunteli ohjaajan kysymyksen ja kääntyi sitten taas tulijoita kohti. 

Häntä vielä villimmin heiluen hän lähti seuraavien kerholaisten luo. Lapset rii-

suivat vaatteita. Samalla kuuluu iloinen tervehdys: ”Moi, Tepa!” Koira pyöri ym-

päri lasten lähellä, katsoi heitä ja pyrki ottamaan huomion itseensä saavuttamalla 

katsekontaktin. Tepa palasi jälleen ohjaajan luo. (30.3.2022)  
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Myöhemmin kerhokoirat odottavat kerhotilassa. Kun lapset tulevat, koirat haistelevat ja näin 

tervehtivät lapsia. Ruusa saattaa haukahtaa, heiluttaa häntää vilkkaasti ja liikkuu nopeasti lap-

sen luota toiselle. Tepa kulkee rauhallisemmin, mutta tuuhea häntä heiluu yhtä innokkaasti. 

Koiran tervehtimiseen kuuluu haistelun lisäksi hännän heiluttaminen, nuoleminen, hyppiminen 

ja asettuminen ihmisen lähelle (Pulliainen, 2008, s. 60). Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja 

Saari (2020, s. 78) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että lapsi-eläin-suhteessa yhteys toiseen 

rakentuu sekä pysyy tervehdysten ja hyvästelyjen avulla sanallisesti sekä elein. Kirjassaan 

”Lasten ja eläinten suhteet: monilajista yhteiseloa” he tuovat esille, miten ruumiillisella kielellä 

on merkitystä, mutta äänet ja sanat kuuluvat tervehtimiseen ja toimivaan viestimiseen eläinla-

jien välillä (Tammi ym., 2020, s. 120). Lasten mielestä koira ei ymmärrä puhuttua kieltä. Ter-

vehtimisen ajatellaan olevan sanallista, ääntä, joka koiran kielellä on haukahtaminen. Ehkä voi-

simme ajatella, että käyttäytyminen, ääni ja eleet kertovat eläimelle kohtaamisesta. Kuitenkin 

yksi lapsista teki huomion, että hajuaistin merkitys koiran tavassa tervehtiä tulee esille. 

”Miten koira tervehtii?” 

”hau hau” 

”että se saa haistella” 

”Mä ainakin silitän sitä.” (9.2.2022) 

Ymmärtääkö koira ajankulun, milloin kerho loppuu? Luulen, että lasten lähteminen tiedoste-

taan, kun he alkavat pukea. Herääkin kysymys: Miten koira hyvästelee kerholaiset? Niin Ruusa 

kuin Tepa olivat usein kerhon jälkeen väsyneitä, kun he käpertyivät ohjaajien läheisyyteen le-

päämään. Toisaalta, jos koira itse lähtee, niin hyvästeleekö se silloin jäävät ihmiset? Lapset 

eivät löytäneet vastausta, miten koira hyvästelee. Sen sijaan heidän mielestänsä Ruusan ja Te-

pan voi hyvästellä rapsutuksilla, silittelemällä sekä huikkaamalla heipat. Koira käyttää hajuais-

tiaan päätellessään niin menneitä kuin tulevia tapahtumia, kuten esimerkiksi jäljestys- tai hy-

pokoirat tekevät (Söderström, 2018, s. 189). Haistavatko ja vaistoavatko koirat, milloin kerho 

loppuu ja kerholaiset lähtevät? 

Kerho oli loppumassa ja lapset pukivat ulkovaatteita päälleen. Lattialle oli pu-

donnut hanskoja ja lakkeja. Tepa tassutteli kerholaisten välissä ja nuuski maahan 

tippuneita vaatteita.  

Kerholaisten keskustelu: 
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”Se lähtee meijän kanssa kottiin.” 

”Joo. Se vois olla sitten meijän koiran kaa.” 

”Eiku mää otan sen.” 

”Eiku mää. Mää sanoin ensin.” 

”Mää otan sitten ensi viikolla.” 

”Ai Ruusan?” 

”Mutta sun pitää tuua se (Tepa) sitten ens ens viikolla (kerhoon).” 

Yksi kerholaisista oli jo pukenut kaikki vaatteet päälleen. Tepa tuli siihen viereen. 

Lapsi kurkotti silittämään koiraa päästä. Tepa kääntyi ja lähti kauemmas, mutta 

kerholainen halusi vielä silitellä koiraa ja kulki siksi vähän matkaa perässä. Ker-

hokoira siirtyi rauhallisempaan tilaan kauemmas lapsista ja jäi sieltä katsele-

maan lähtijöitä. (9.2.2022)  

Pohdin hyvästelyn hetkeä. Lapsi sanoi koiralle heipat ja silitti vielä perään. Koira sen sijaan 

melko aktiivisesti kulki lasten läheisyydessä. Häntä oli kippuralla ylhäällä ja heilui huoletto-

masti. Koira oli ehkä levoton. Mahtoiko tietää, ettei pääse lasten mukaan. Kerholaisten ja koi-

rien hyvästeleminen näytti erilaiselta.   

5.3 Yhteenvetoa 

Kaikki koiruuden ulottuvuudet liittyvät toisiinsa, eikä niitä voi erottaa yksittäisiksi osa-alueiksi. 

Spontaaneissa tilanteissa tulee esille tunteet ja käyttäytyminen. Aistit ovat mukana kaikessa 

toiminnassa. Väärinymmärryksiin liittyvät niin tunteet, aistit kuin käyttäytyminen. Toisaalta 

tunteet ohjaavat käyttäytymistä. Koskettamisessa tapahtuu väärinymmärryksiä. Seuraavassa 

esimerkissä ilmenee, miten äkkiä muuttuvassa tilanteessa on tehtävä tarvittavat päätökset no-

peasti.  

Ruusa oli ollut koko päivän kotona ihmisveljen kanssa. Kerhoon tullessa hän oli 

levoton ja kulki ohjaajan ja lasten välillä rauhattomasti. Varsinaisesti ei tapah-

tunut mitään poikkeavaa. Koirasta huomasi stressin merkkejä. Mistä se sitten joh-

tui, ei voi varmasti tietää. Kerhossa oli virpomisvitsojen askartelua ja screen 

green -kuvien työstämistä. Oli todella levotonta ja äänekästä. Ruusan stressin 
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merkkejä ovat läähättäminen ja rauhattomuus. Sitten koira haukahteli vielä sen-

kin jälkeen, kun se oli käynyt ulkona pissalla. Kun Ruusa hermostuu jostain, niin 

sillä tulee suupieliin semmosta vaahtosylkeä. Ruusalla nousee kierrokset enem-

män. Ja nytkin koko ajan käveli ensin kerholaisten luo ja sitten ohjaajan luo, eikä 

malttanut ollenkaan pysähtyä. Vaikka kerholainen yritti rapsuttaa sitä. Yleensä 

Ruusa maadoittuu paikoilleen ja nauttii rapsutuksista. Kuvattavana kuitenkin 

koira malttoi olla, kun siinä suoritti tehtävää ja piti odottaa hetken paikoillaan. 

(5.4.2022) 

Onkin äärettömän tärkeä, että pystyy tasapainoilemaan, mikä on koiralle hyväksi ja minkä ver-

ran lapsille antaa mahdollisuuden toimia ilman, että eläin stressaantuu. Ohjaajan tehtävä on 

pitää huolta tasapainosta sekä kantaa osaltaan vastuu toiminnasta lajien välillä. Ei pidä tehdä 

väkisin, jos koiralla on epämukava olla. Toisaalta, mikäli lapsella ei koe oloaan mukavaksi 

koiran lähellä, on sekin asia huomioitava.  

Lapset halusivat ottaa koiran mukaan toimintaan ja toisaalta tehdä myös samoja asioita kuin 

koira tekee. Kerholaiset kysyivät eläimeltä mielipidettä askarteluihin, kuten millaisia höyheniä 

tai värejä käyttävät. He tahtoivat antaa tekemiään värityskuvia, kortteja, vappunaamareita ja 

palkintoruusukkeita koirille. Voisiko päätellä, että lapset pitivät koiria jollain tavalla vertaisi-

naan. Kerhokoirien lähelle haluttiin mennä. Kosketus oli äärimmäisen tärkeässä osassa suhteen 

rakentumisessa. Toisaalta mahdollistettiin paikalta poistuminen ja antaa tilaa olla rauhassa. 

Koiralle suotiin tilaisuus siirtyä kauemmas, mutta myös kerholainen saattoi halutessaan ottaa 

etäisyyttä eläimeen. Spontaaneissa tilanteissa erityisesti on nähtävissä se, miten lasten ja koirien 

välinen suhde rakentuu luonnollisesti, eikä siihen ole ohjattu toiminta vaikuttamassa. Koira oli 

innostamassa uudenlaisiin leikkeihin. Uno-pelin pelaaminen koiran kanssa oli uutta molem-

mille. Siinä rakentui erityinen suhde lapsen ja koiran välille. Pelin säännöt ja roolit tulivat sel-

viksi molemmille osapuolilla, vaikkakin aloite ja idea peliin tuli lapselta.  

Kuten aiemmissa tutkimuksissa myös kerhossa tuli esille ihmisille tulevia hyötyjä. Esimerkiksi 

koiralle luettaessa motivaatio kasvoi ja lukutilanteista muodostui rento (Jalongo, 2005, s. 154). 

Näen, että kerhokoirat yhdistivät kerholaisia toisiinsa, sillä kaikilla oli sama mielenkiinnon 

kohde ja yhteinen toiminta koiran kanssa. Vuorovaikutuksen vahvistuminen näkyi myönteisyy-

tenä kerhossa (Anderson & Olson, 2006). Tunteiden hallinnassa myös näin yhteyttä aiempien 
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tutkimusten tuloksiin (Anderson & Olson, 2006, s. 60; Kotrschal & Ortbauer, 2003). Kerholai-

sen vahva tunnereaktio laantui pian, luultavasti eläimen läsnäololla saattoi olla vaikutusta asi-

aan. Epävarmempi kerholainen myös rohkaistui toimimaan koiran kanssa.  

Koirakerhon kuluessa lapsista ja koirista on tullut rohkeampia toistensa seurassa. Erityisesti 

minusta on ollut mukava huomata se, että kerholaiset, joilla ei ole kotona lemmikkiä ovat voi-

neet tutustua koiranelämään koirakerhossa. Lisäksi positiivinen puoli on se, että meillä on ollut 

kaksi kerhokoiraa, jotka ovat erilaisia monin tavoin. Pieni, rohkea ja silloin tällöin haukahteleva 

Ruusa opettaa lapsille koiruutta omasta vauhdikkaammasta hajukulmastaan. Sen sijaan Tepa 

tuo rauhallisuutta ja lempeyttä, vaikka isokokoisena voisi jotakin pelottaakin. Kuitenkin mo-

lempien koirien myötä lasten luottamus koiriin on vahvistunut. Myös eläimet tulevat kerholais-

ten luo spontaanisti ja jäävät odottamaan kosketusta. Luottamuksen lisääntyminen oli osaltaan 

vahvistamassa suhdetta. Kevään kerhokerroilla koira olisi haluttu ottaa ihan kotiinkin asti mu-

kaan. Koirista oli tullut tärkeitä lapsille.  

5.4 Eettiset kysymykset ja luotettavuus  

Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2013, s. 8–9) mukaan 

hyviä tieteellisiä tapoja, joihin sisältyy rehellisyys, avoimuus, huolellisuus ja tarkkuus kaikessa 

tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. Muiden tutkijoiden työtä tulee kunni-

oittaa viittaamalla tieteenalan hyväksymällä tavalla omassa projektissaan (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2013, s. 8–9). Eettisten kysymysten miettiminen kuuluukin tutkimuksen kaik-

kiin vaiheisiin aina menettelytavoista tulkintoihin asti (Alasuutari, 2011; Hämeenaho & Koski-

nen-Koivisto, 2014). Eettisyys liittyy refleksiivisyyteen, jolloin tutkijan tulee tarkastella itseään 

suhteessa kaikkiin vaiheisiin (Tienari & Kiriakos, 2020) Eettisyyttä olen pohtinut jo heti aiheen 

valinnan aikana. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019, s. 9) kehottaa tutkijoita noudattamaan eettisiä sään-

nöksiä kunnioittamalla tutkittavien ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Ennen tutkimusta on 

saatava välttämättömät tutkimusluvat (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2013, s. 8–9). Koska 

koirakerho liittyi kunnan järjestämään toimintaan, minun tuli saada lupa viralliselta taholta, 

jonka päätöksen teki sivistys- ja hyvinvointijohtaja. Tutkimuslupien ja suostumusten pyytämi-

nen ja saaminen sujui hyvin ja suhteellisen ripeästi. Tärkeä huomioon otettava asia on tutki-

muslupa, erityisesti silloin, kun kohteena ovat alaikäiset lapset. Alle 15-vuotiaiden osallistumi-

sesta tutkimukseen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019, s. 11–12) kirjoittaa siten, että 
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huoltajat tekevät päätöksen osallistumisesta, vaikka lapsilla on oikeus antaa suostumus itse ja 

sitä tutkijan tulee kunnioittaa. Neuvottelukunnan mukaan projektista tulee kertoa ikätaso huo-

mioiden. Selkeys ja ymmärrettävyys perimmäisestä tarkoituksesta ja tietojen käyttämisestä on 

hyvä tuoda lapsille esille (Nieminen, 2010, s. 37). Kysyin huoltajilta suostumusta ja kaikilta 

kerholaisten huoltajilta sain suostumuksen sähköpostitse. Kaikessa tutkimuksessa lapsen oma 

suostumus tulee saada, pelkästään huoltajilta saatu myönteinen vastaus ei riitä, vaikka heitä 

tuleekin informoida tutkimuksesta (Nieminen, 2010, s. 40). Lapsilta kysyin suostumuksen ker-

hossa. Selitin heille hyvin lapsentajuisesti, että aikuisetkin välillä käyvät koulua ja tekevät teh-

täviä, minulla on tällainen koulutehtävä ja voit halutessasi auttaa minua sen tekemisessä. On-

neksi kaikki kerholaiset lupautuivat osallistua tutkimukseen, niin ei tarvinnut miettiä, että miten 

havainnointini suuntaan ja mistä asioista voin kirjoittaa. Se teki työskentelystä kentällä helpom-

paa. Tutkittavilla tulee olla mahdollisuus vapaaehtoisesti osallistua, kieltäytyä tai keskeyttää 

osallistumisensa tutkimukseen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, s. 10). Kysyessäni 

kerholaisilta suostumusta tutkimukseen, toin myös esille sen, että kieltäytyminen ei vaikuta 

koirakerhoon osallistumiseen tai sen sisältöihin.  

Olen huolellisesti säilyttänyt tutkimuksen auditiivisia ja kirjoitettuja aineistoja yliopiston suo-

jatulla palvelimella, johon pääsee vain minun käyttäjätunnuksillani. Varmuuskopiot olen pitä-

nyt kotona tietokoneellani, johon vain minulla on salasana. Etäopiskelun aikana, en ole konet-

tani muualla kuljettanut. Raporttinikin olen kirjoittanut kotona. Tutkimuksesta tulee poistaa 

henkilötiedot siten, ettei mukana olleita henkilöitä pysty tunnistamaan (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta, 2019, s. 15). Kerholaisten anonymiteetistä huolehdin siten, etten käytä nimiä, 

vaan kirjoitan yleisesti lapsesta tai kerholaisesta. Lisäksi ikä on rajattu yleisesti 1.–2. -luokka-

laisiin. Lahelman ja Gordonin (2007, s. 35) kirjoittama mielenkiintoinen ajatus on sen, että tut-

kimuksen raportista poistetut tunnisteet eivät ulkopuoliselle avaudu, mutta tutkimukseen osal-

listuvat saattavat tunnistaa itsensä tutkimuksesta. Tätä pohdin paljon kirjoittaessani tutkielman 

raporttia. Olen tutkimuslupaa ja -suostumusta kysyessäni luvannut häivyttää tunnisteet niin, 

ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Onko se kuitenkin hyväksyttävää, jos tutkittavat itse 

tunnistavat itsensä? Etnografiassa tutkija saattaa sulautua kentällä toimintaan niin, ettei häntä 

hahmoteta ulkopuoliseksi toimijaksi (Lahelma & Gordon, 2007, s. 35). Koirien nimet olen 

muuttanut ja kirjoitan tekstissä keksityillä nimillä, sillä mielestäni se helpottaa lukemista. Pää-

tin tarinoissa kirjoittaa molemmista koirista, sillä he ovat hyvin erilaisia persoonaltaan ja se 

vaikuttaa kanssakäymiseen sekä suhteiden muodostumiseen. Koirien käyttäytyminen on myös 

hyvin erilaista kerhossa.  
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Ihmiskeskeisyyden näkemys on vallalla myös tutkimuseettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Mo-

nilajisessa tutkimuksessa eettisten periaatteiden noudattaminen voi olla haastavaa, jos tutki-

musetiikan lähtökohtana on pelkästään ihmisen oikeudet tai haavoittuvuudet esimerkiksi ano-

nymiteetti tai suostumukset tutkimukseen (Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen & Saari, 2020, s. 

149). Eettisyyttä olen pohtinut myös miettiessäni koiran mielipidettä tutkimukseen. Miten koi-

ralta voidaan kysyä tutkimuslupa? Koska eläin ei osaa vastata suostumuskysymykseen ihmisten 

kielellä, on osattava koiran kieltä, jotta voi havaita koiran tuntemuksia koko tutkimuksen ajan. 

On tunnettava lajityypillistä käyttäytymistä, jotta tietää, milloin koira kokee epämukavuutta. 

Stressin ja epämukavuuden osoittamisen merkkejä ovat ravisteleminen, perääntyminen, kirsun 

lipominen tai haukottelu (Rugaas, 2005, s. 79–80). Kun näitä merkkejä ilmenee, on tutkijan 

syytä antaa koiralle mahdollisuus poistua tilanteesta. Lisäksi tulee kunnioittaa luonnon moni-

muotoisuutta ja huolehtia, ettei tutkimuskohteille tuoteta huomattavia riskejä tai haittoja (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta, 2019, s. 9). Myös Eläinsuojelulaki (1996) kehottaa antamaan 

eläimelle riittävästi lepoa ja mahdollistettava liikkuminen sekä sopiva kohtelu tulee olla perus-

teltua.  

Eettisyys koiran kohdalla ei koske pelkästään luvan kysymistä, vaan tarkoittaa myös eläinavus-

teisessa toiminnassa hyvinvoinnin huomioimista. Järven ja Ikäheimon mukaan oppilaiden oh-

jeistaminen on tärkeää. He kirjoittavat, että koiralle on mahdollistettava riittävä lepo. On ym-

märrettävää, että työskentely-ympäristö voi olla todella kuormittava kaikkine ihmisineen, me-

luineen ja hajuineen (Järvi & Ikäheimo, 2020, s. 70). Granger ja Kogan (2000, s. 231) kirjoit-

tavat eläinten tarpeista ja siitä, miten ihmisten tulisi huolehtia siitä, että eläin nauttii eläinavus-

teisesta työskentelystä, kuten terapiasta. Heidän mukaansa eläinavusteisen terapian laatu tai 

hyöty laskee, jos toiminta ei ole kaikille osapuolille positiivinen kokemus. Heimlich (2001, s. 

51) ottaa esille koiran kokeman stressin ja fyysisen sairastumisen tutkimuksen aikana. Hän kir-

joittaa eettisistä tekijöistä, joihin liittyy olennaisesti eläimen hyvinvoinnin tarkkaileminen yk-

sittäisissä terapiatilanteissa kuin laajemmassa tutkimuksessakin. On hyvä, että eläimen hyvin-

voinnista ja terveydestä puhutaan, eikä vain toimita, niin että ihmisen etu ajaa toisten hyvin-

voinnin edelle. 

Heimlich (2001, s. 52) ehdottaakin eläinavusteisen terapian käyttämiseen ja sen onnistumiseen 

laajaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Useamman eläimen käyttäminen voisi vähentää 

rasitusta verrattuna siihen, että toiminnassa olisi mukana vain yksi. Koirat olivat mukanamme 

vuoroviikoin, joten kerhotoiminnasta ei tullut yhdelle liikaa rasitusta. Subjektiivisuus on yksi 
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luotettavuuden ja eettisyyden pohtimiseen liittyvä asia. Tutkijan oman koiran käyttäminen vai-

kuttaa tutkimuksen kulkuun. Oman koiran käyttäytymisen ymmärtäminen ja havainnoiminen 

on helpompaa, kuin täysin tuntemattoman eläimen tulkitseminen. Myös motivaatio kerhon pi-

tämiseen ja kiinnostus koira-avusteisuuden käyttämiseen on vaikuttamassa osaltaan tutkimuk-

seen. Ajatus siitä, että koira-avusteisuudella on positiivisia vaikutuksia ihmiselle, on myös taus-

talla. Kuitenkin myös negatiivisten kokemusten mahdollisuus on otettava huomioon ja niitä 

realistisesti kuvattava. Tilanteiden tapahtuminen todellisessa kerhossa ja ympäristössä tuo ai-

nutlaatuisuuden mukaan. Tutkimusta ei voi sellaisenaan toistaa missään muussa tutkimuksessa. 

5.5 Tutkijan positio 

Tutkijan rooli etnografisessa tutkimuksessa on otettava erityiseen tarkasteluun, jonka tulee olla 

läpinäkyvää ja rehellistä. Paloniemen ja Collinin (2018) korostavat lisäksi position yhteyttä itse 

aineistoon ja sen keräämiseen. Etnogafisen kenttätyön ominaisuuteen kuuluu pitkäkestoinen 

aika, joka vietetään keskellä tutkimusta. Tällöin omat kokemukset ja henkilökohtaiset asiat voi-

vat vaikuttaa prosessiin koko ajan (Paloniemi & Collin, 2018). On otettava huomioon ja kriit-

tisen tarkastelun kohteeksi oman kiinnostuksen mukainen valinta aineiston analyysivaiheessa. 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kriittisyys tulee kohdistaa menetelmiin, lähdekirjallisuu-

teen ja tuloksiin. Etnografinen tutkimus on jatkuva valintaprosessi, jossa tutkija on vaikutta-

massa ja muokkaamassa. Pro gradu -tutkielmassani tutkijan position pohtiminen tuli aiheel-

liseksi jo heti aiheen valinnan aikana, kuten Paloniemi ja Collin (2018) kirjoittavat tutkijaposi-

tion tarkastelun olevan ajankohtainen prosessin kaikissa vaiheissa. Lappalainen (2007b, s. 78) 

puolestaan huomioi refleksiivisyyden etnografisen tutkimuksen yleiseksi laatuvaatimukseksi. 

Hän esittää, että tulee tehdä näkyväksi oma toimintansa ja läsnäolon vaikutus kentällä eri toi-

mijoille sekä näiden arvioiminen rehellisesti. Vielä hän jatkaa, että toimiminen tapahtuu tutki-

jan kulloisenkin hetken tiedon varassa ja inhimillisesti parhaaksi näkemällä tyylillä (Lappalai-

nen, 2007b, s. 82).  

Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto (2014) kirjoittavat etnografisen tutkimuksen eettisyydestä 

liittyen tutkijan läsnäoloon ja vallasta suhteessa tutkittaviin ja tutkimukseen yleensä. Omassa 

tutkielmassani merkityksellinen vallan kysymys on se, että itse aikuisena on erilaisessa ase-

massa kuin kerholainen. Tähän pitäisi kiinnittää erityinen huomio, sillä aito lapsen mielipiteen 

tuominen julki on vaikeaa. Ja varsinkin sen mielipiteen tulkitseminen ja analysoiminen rehelli-

sesti tutkimuksessa on haasteellista. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005) mukaan vastaus ”en tiedä” 
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usein kertoo siitä, että lapsen mielestä aikuisella on oikea tieto ja näin ollen valta paljastuu 

lapsen vastauksesta. Tutkijalla on loppujen lopuksi yksinomainen oikeus päättää, mitä ja miten 

hän tutkimuksessaan käsittelee ja miten siitä kirjoittaa loppuraporttiinsa (Palmu, 2007, s. 148; 

Tolonen & Palmu, 2007, s. 106). Hamiltonin ja Taylorin (2017, s. 58) kirjoituksissa tulee ilmi 

vaikutusvallan näkymättömyys, jonka voi tuoda esille pohtiessa ja kirjoittaessa. Lajien välinen 

erilaisuus ilmenee hoitamisen ja huolenpidon yhteydessä. Eläintä voidaan pitää hyvinkin alis-

teisessa asemassa, mutta ihmisellä on mahdollisuus tehdä kumppanuudesta tasavertaista ja ai-

nutlaatuista. Eläinten yksilöllisyyttä voidaan tarkastella käyttäytymisen, tietoisuuden ja persoo-

nallisuuden näkökulmista (Hamilton & Taylor, 2017, s. 59).   

Marttila (2014, s. 366) pohtii oman tutkijan roolin koostuvan neljästä eri alueesta, jotka liittyvät 

toisiinsa, ovat päällekkäisiä tukien toisiaan, mutta silti niistä löytyy vastakkaisia puolia. Hänen 

roolinsa ovat tutkija, kokemusten jakaja, järjestöaktiivi ja vaikuttaja muiden kuin tutkimuksen 

kohteena olevien henkilöiden kanssa. Näihin asemiin liittyy tarkkailu, tiedon hankkiminen ja 

eläytyminen toisten asemaan. Lisäksi niillä on merkitystä tutkimuksen muotoutumiseen tutki-

muskysymysten ja -menetelmien kannalta (Marttila, 2014, s. 367–368). Miettiessäni omia roo-

lejani tehdessäni pro gradu -tutkielmaa, löydän itseni tutkijana, kerho-ohjaajana, kasvattajana 

ja työparina. Mutta toisaalta koiran läsnäolo tekee meistä koirakon, jolla on tietynlainen suhde. 

Tutkimuksen rooliin voidaan lueta kuuluvaksi myös sen, että teemme yhteistyötä myös viral-

listen tahojen kanssa. Toimintamme on myös julkista ja huoltajat pääsevät kurkistamaan ker-

homme toimintaa Instragram ja Facebook -tiliemme kautta. Vuorovaikutusta on paitsi lasten ja 

koirien, lasten ja ohjaajien, koirien ja ohjaajien sekä ohjaajien ja huoltajien välillä. Tutkijan 

asemaan voidaan ajatella kuuluvan tutkija ihmisenä kokonaisuutena. Gordon (2007, s. 28, 48) 

työtovereineen avaa omia tutkija-ajatuksiaan siten, että he eivät halunneet erottaa tutkimusta ja 

normaalia arkea toisistaan kokonaan. Tällöin arjen kokemuksien vaikutus näkyi tutkijoiden päi-

väkirjoissa. Koiruus on läsnä koko ajan kotona, koirakerhoa on suunniteltava viikoittain, siitä 

on jaettu ajatuksia kerhon ulkopuolella, sitten on itse kerho, ja loppuaika meneekin lukiessa tai 

kirjoittaessa.  Roolin vaihtamisesta Nissi (2014, s. 340) kirjoittaa mielenkiintoisesti tutkimuk-

sessaan sairaalassa, jossa jopa vaatteiden vaihtamisella oli suuri merkitys roolin muuttumisessa 

hoitajasta tutkijaksi. Hän koki etnologin roolissa tehtäväksi nimenomaan ymmärtää miksi ja 

miten toimitaan (Nissi, 2014, s. 355).   

Pidin tutkimuspäiväkirjaa koko prosessin ajalta. Tutkijan vallan mukaisesti ihan kaikkea ei tar-

vitse julkaista, mutta tutkimuksen kannalta relevantit tuntemukset on hyvä kirjoittaa auki. Ruu-
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suvuori ja Tiittula (2005) painottavat position ja refleksiivisyyden huomioimisesta etnografi-

sessa tarkastelussa. Tutkijan aseman esilletuominen sekä sen merkityksen arvioiminen tutki-

muksen kulkuun tulee ottaa tarkasteluun. Heidän mukaansa positioihin voivat liittyä sukupuoli, 

ikä, sosioekonominen status tai hierarkiat. Myös henkilökohtaiset ominaisuudet ja eroavaisuu-

det suhteessa tutkittaviin tulee kirjoittaa auki (Ruusuvuori & Tiittula, 2005). Gradussani pohdin 

omaa asemaani ollessani paitsi tutkija, myös ohjaaja ja kasvattaja koirakerhossa. Olen myös 

iältäni vanhempi kuin lapset. Minulla on erityinen suhde omaan koiraani, jonka persoonan tun-

teminen ja käyttäytymisen havainnoiminen on helpompaa, kuin vieraan eläimen. Toinen kerho-

ohjaaja kertoo omasta koirastaan tekemiään havaintoja. Oman toiminnan reflektoiminen oli 

vaikeaa. Toisaalta nimenomaan oman koiran ollessa mukanani, yritin erityisen tarkasti tark-

kailla menettelytapojani sekä niiden mahdollista vaikutusta koiran ja lasten vuorovaikutukseen. 

Subjektiivisuutta pidetään etnografisen tutkimusmenetelmän yhtenä piirteenä ja myös sen vah-

vuutena (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, s. 21). Kukaan toinen ei voi tehdä tällaista 

samanlaista tutkimusta kuin tämä.   

Kerho on lasten vapaa-ajan harrastustoimintaa, johon he ovat itse tahtoneet tulla. Lisäksi oh-

jaajien oma innokkuus vaikuttaa halukkuuteen vetää toimintaa. Motivaatio suunnitteluun ja to-

teutukseen on erilainen, kun taustalla ei ole määrättyjä sisältöjä tai toimintaperiaatteita. Pienten 

lasten ja koiran kerhossa ohjaajilla on suuri vastuu. Vaikka tässä tutkimuksessa tarkastelu koh-

distuukin siihen, mikä lapsia kiinnostaa, on ohjaajien tunnistettava aikuisen vastuu niin koiran 

kuin kerholaistenkin osalta. Kiinnostukseni lajien väliseen vuorovaikutukseen tuo monia haas-

teita nimenomaan siksi, kun lähestymistavakseni olen valinnut etnografian. On huolehdittava 

turvallisuudesta. Kuinka paljon lasten ja koiran vuorovaikutukseen on syytä puuttua? Mikä on 

turvallista koiralle? Mikä on turvallista lapsille? Miten oma läsnäolo kerhotilassa vaikuttaa las-

ten ja koiran välisen aidon vuorovaikutuksen muodostumiseen? 

Marttila (2014, s. 364, 376) on tutkimuksissaan pohtinut tutkijuutta sisä- ja ulkopuolisuuden 

sekä roolien monimuotoisuuden kautta. Tutkija on tutkimuksessa sisällä yhteisten kokemusten 

ja syntyvän luottamuksen myötä. Osallisuutta ja havainnointia Marttila (2014, s. 381) kuvaa 

ulkopuolisuuteen kuuluvana. Pohdin kuitenkin, että yhteinen toiminta tuottaa samanlaisia, ja-

ettuja kokemuksia ja siksi osallistumista pitäisin tutkimuksen sisällä olemisena. Sen sijaan ha-

vainnoinnin näkisin samoin kuuluvan ulkopuolisuuteen, jos tietoisesti havainnoinnissa tarkkai-

lee tutkijan roolissa tapahtumia. Sisäpuolisuuden negatiivisena puolena Marttila (2014, s. 382) 

pitää sitä, että tutkijan tullessa joukon jäseneksi havainnoiminen tai ilmiöihin huomion kiinnit-

täminen heikentyy.  
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6 Pohdinta 

Koira haastaa etnografisen tutkimuksen, eikä esimerkiksi aineistonhankinnanmenetelminä 

voida käyttää kaikkia samoja, kuin ihmisten tutkimisessa. Tutkija joutuu miettimään, mikä on 

koiran rooli ja mitkä menetelmät ovat mahdollisia. Fyysinen ympäristö, tilat ja esineet ovat 

ihmisen valitsemia, joihin eläin ei pääse valitsemaan eikä vaikuttamaan. Tavalliset käytänteet 

ja säännöt ovat myös ihmisen luomia. Lajien välisessä toiminnassa muodostuu uudenlaiset toi-

mintatavat. Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat erilaista lajien välillä, ja niihin voi olla vai-

kea löytää yhteistä ymmärrystä. Kun tutkimuksessa on mukana koira, tulee ottaa huomioon 

koiruuteen liittyviä merkittäviä seikkoja. Esimerkiksi aistien erilaisuus on tiedostettava, kuten 

hajuaistin merkittävyys koiralle ja toisaalta näköaistin merkitys ihmiselle. Koiran voi ottaa mu-

kaan kanssatutkijaksi, vaikka tutkimuksen raportointi tieteellisesti tehdäänkin kielellä, jota 

eläin ei pysty tuottamaan eikä ymmärtämään. Monilajinen etnografinen kirjoittaminen onkin 

haastavaa, sillä tutkijan tulisi kirjoittaa myös muista lajeista ja mahdollisimman tarkkaan ku-

vailla toisen tulokulmaa tulkitsematta sitä itselleen mieluisaksi.  

Koira-avusteisuuden hyödyt ihmiselle ovat aiemmissa tutkimuksissa nousseet tarkastelun koh-

teeksi. Myös Tammi, Hohti, Rautio, Leinonen ja Saari (2020, s. 20) ottavat esille sen, miten 

lapsi-eläinsuhteissa on nähty eläinten olevan hyötyinä oppimiseen, keskittymiseen, sosioemo-

tionaaliseen kehitykseen tai motivaatioon. Heidän havaintonsa mukaan lapsilta itseltään ei ole 

kysytty eläinsuhteista, lisäksi eläinten näkökulma on edelleen jäänyt sivuun (2020, s. 245). Ih-

miskeskeisyys näkyy myös näköaistin merkityksellisyydestä ihmisille käyttäessämme ”näkö-

kulma” -sanaa, entä jos näkökulma olisikin tuntu tai aistimus (Tammi ym., 2020, s. 244). Mie-

lestäni koirien kannalta asioita tarkastellessa voisi käyttää näkökulman sijasta ”hajukulma” -

sanaa. Onhan hajuaisti koirille tärkeämpi kuin näköaisti.  

Tutkielmani tarkastelua voisi laajentaa koskemaan yleisemminkin eläinavusteisuuden kenttää. 

Olisikin hyvä pohtia, miten eläimet otetaan huomioon kaikessa eläinavusteisuudessa. Esimer-

kiksi millainen on vaikka hevosten, kanien, alpakoiden tai marsujen tilanne.  Luulen, että ihmi-

sen hyötynäkökulma näyttäytyy myös näillä alueilla. Eläinavusteisuutta käyttävän ihmisen tu-

lisi perehtyä eläinten tulokulmaan. Koira on sopivan kokoinen kuljetettavaksi töihin ja siksi sen 

rooli eläinavusteisuudessa on erilainen kuin isomman eläimen, kuten hevosen, jota ei oikein 

sisälle voi ottaa. Eläimyyden huomioiminen on kuitenkin osaltaan riippuvainen siitä, mikä eläin 

on kyseessä. Laajemmin eläinavusteisuudessa voisi pohtia sitä, mikä on kulloisenkin eläimen 

lajityypilliset tarpeet ja niiden huomioiminen sekä mahdollistaminen.  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia monilajisen etnografisen tutkimusotteen keinon 

koiruuden ulottuvuuksia sekä lasten ja koirien suhteen rakentumista koirakerhon kontekstissa. 

Laajasti ottaen lähestyin tarkastelua avaamalla ensin koira-avusteisuuden käsitteistöä 

eläinavusteisuuden kautta ja tuomalla tarkasteluun joitakin tutkimuksia koira-avusteisesta toi-

minnasta. Tärkeänä näin tuoda tarkasteluun koiran elämään liittyviä asioita. Tutkimusproses-

siani ohjasi alusta asti kerholaisten mielenkiinto selvittää ”millaista on olla koira”. Lasten kuu-

luminen tutkimuksen marginaaliin on yksi peruste tälle tutkimukselle. Lapset tulee huomioida 

myös tärkeinä informaation antajina tai kanssatutkijoina.  

Etnografinen lähestymistapa mahdollisti yhtäaikaisen työskentelyn: aineiston keräämisen ken-

tällä, teorian kirjoittamisen, jatkuvan analyysin sekä havaintojen suuntaamisen tiettyihin tee-

moihin. Toisaalta lähestymistavan epämääräisyys ja epäselvyys pakottaa sietämään epävar-

muutta ja keskeneräisyyttä. Lähdin rajaamaan tutkielmaani ensin koira-avusteisuudesta tarken-

taen sen koirakerhoomme. Tutkimuksia lukiessani huomasin, miten vähän koiraan on kiinni-

tetty huomiota, se sytytti mielenkiintoni. Aineistoa kertyi jokaiselta kerhokerralta ja piti ym-

märtää, että kaikkea ei tarvitse havaita ja havainnoida. Kuitenkin tässä kohti on syytä huomioida 

se, että havaintojen suuntaaminen on jo valintaa ja rajaamista. Palmu (2007, s. 141) tuo esille 

aineiston rajaamisen tutkimuksen eri vaiheissa. Hänen mukaansa kenttätyövaiheessa se näkyy 

havainnoinnin suuntaamisessa. Tutkimuskysymysten tarkentaminen sekä aineiston rajaaminen 

olivat haastavaa, ja niihin jouduin yhä uudelleen palaamaan. Piti miettiä, mihin kysymykseen 

aineistoni oikein vastaakaan. Palmu (2007, s. 141) kirjoittaa tutkimuskysymyksen tarkentami-

sesta läpi tutkimusprosessin. Hänen mukaansa haastavaa on aineiston laajuus ja sen käsittele-

minen sekä tutkimuskysymyksen kannalta olennaisten asioiden löytäminen. 

Monilajisen etnografian mukaisesti halusin sisällyttää koiran hajukulman työhön, koska ihmis-

tieteellisissä tutkimuksissa eläin on jäänyt sivuun. Tutkimuksen tekemiseen etnografian on 

luonnehdittu olevan työläs ja moninaisesti tutkijaa kuormittava (Lappalainen ym., 2007). Itse 

koin juuri näin, sillä minulla ei ollut aavistustakaan, mihin ryhdyn, kun etnografiaan aloin pe-

rehtyä. Haastavaksi koin tutkimusasetelman ”epämääräisyyden”, mutta toisaalta se on itselleni 

järjestystä rakastavana haaste, johon halusin heittäytyä. Jo pelkkä koiran kanssa työskentelemi-

nen oli minulle uutta, saati sitten siitä tutkimuksen tekeminen. Varsinkin opinnäytetyötä aloit-

taessani olin hyvin epävarma, koska en tiennyt, millaista aineistoa saisin, miten sitä keräisin tai 

miten sitä analysoisin. Eihän minulla ollut edes tutkimuskysymystä! Laaja ja väljä tutkimusky-

symys oli epämiellyttävä minulle, joka haluaisin pitää kaikki langat tiukasti käsissäni sekä edetä 

hyvin kaavamaisesti ja hallitusti. Koirakerhon jatkuessa koin kuitenkin onnistumisen iloa myös 
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tutkielmaani ajatellen, vaikka usein epätoivo vallitsikin mielen, kun aineistoa kertyi kerho ker-

holta, mutta mitä sillä tekisin ei ollut kirkastunut minulle. Minusta oli mielenkiintoista, että voi 

teoriaa kirjoittaa samalla, kun kerhot pyörivät. Käyttämäni etnografinen tutkimusote sopikin 

tähän työhön hyvin. Yhtä aikaa olin kerho-ohjaaja, kasvattaja ja tutkija.  

Tutkimukseni aikana keräsin kenttähavaintoja koirakerhossa, jossa suuntasin havaintoni koi-

rien ja lasten käyttäytymiseen sekä heidän välilleen muodostuviin suhteisiin. Aluksi havainnoin 

paljon verbaalisuutta. Myöhemmin otin tiettyjä teemoja, joihin kiinnitin huomiota. Tietyllä ker-

hokerralla tarkkailin koiran käyttäytymistä, rauhoittavia signaaleja ja missä tilanteissa koira 

niitä käyttää. Toisella kertaa otin tarkkailuun kosketuksen tai tervehtimisen. Aineistoa lukies-

sani ja tutkimuskysymystä muokatessani, havaitsin, että on hyvin vaikea yksiselitteisesti jäsen-

tää koiruuden ulottuvuuksia. Tarkoitukseni ei olekaan niitä tyhjentävästi esittää, vaan kuvailla 

kerhossa tekemiäni havaintoja ja miettiä, mitä ne oikeastaan tarkoittavat. Koiruuden ulottuvuu-

det oikeastaan kaikki liittyvät toisiinsa. Myös tilanteet, joissa koiruuden ulottuvuuksia tuli esille 

eivät yksiselitteisesti ole vain yhtä koiruuden ulottuvuutta, vaan tilanteissa on läsnä monenlaisia 

ulottuvuuksia. Niitä tarkastellessani otin mukaan myös lasten osuuden niissä. Esimerkiksi tun-

teiden kohdalla mietin sitä, miten niin lasten kuin koirien tunteet kerhossa näyttäytyvät. Aisti-

kokemuksia tarkastelin niin koiran hajuaistin kuin ihmisen aistien kautta. Tutkielmassani halu-

sin tuoda esille lasten ja koirien yhteistä kokemusta koirakerhon kontekstissa.  

Helppoa tutkielmassani oli saada tutkimusluvat ja -suostumukset tarvittavilta tahoilta. Helposti 

minulle myös oli valita tutkimuksen kontekstiksi koirakerho. Kun aloitimme ja suunnittelimme 

kerhon tavoitteita, en vielä tiennyt, että siitä muodostuu monilajisen etnografisen tutkimuksen 

kenttä. Vahvuutena opinnäytetyössäni on kenttätyöskentely, joka toisaalta vaatii pitkäkestoista 

sitoutumista, mutta myös mahdollisti monipuolisen havainnoinnin. Vahvuutena näen myös sen, 

että ajan kuluessa pystyin suuntaamaan havaintojani spesifimmin tiettyyn teemaan. Etuna on 

se, että minulla oli mahdollisuus työskennellä kerhossani työparinani oma koirani Tepa. Hänen 

tunteitaan ja käyttäytymistään luulen tuntevani edes kohtuullisesti. Toisaalta hyvä puoli on se, 

että kollegani toimi oman koiransa kanssa. Tällöin minulla oli mahdollisuus eri tavalla havain-

noida kerhotilannetta. Tärkeää minusta oli pitää mielessä eettisyys ja luotettavuus, joita itselleni 

piti aika ajoin muistuttaa. Kun kerhossa toimiminen oli välillä hyvin hektistä, niin tutkimuksen 

tekeminen saattoi välillä ihan unohtua. Ajattelen, että tutkimukseni läpinäkyvyyttä lisää mah-

dollisuuteni keskustella työparini kanssa kerhon tapahtumista. Minulla oli käytettävissä toisen 

kerho-ohjaajan havainnot ja tulkinnat tilanteista. Toki tutkijan vallan mukaisesti itse päätin, 

millaista aineistoa hyödynnän työssäni. 
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Keskeisenä löydöksenä kuvailen koiruuden ilmenemistä koirakerhossa. Koiruuden ulottuvuu-

det, kuten aistit ja tunteet, nousivat esille tutkimusaineistosta. Kuvailen näitä löydöksiä etno-

grafisen tiheän kuvauksen (thick description) tyyliin. Koiruus ei ole toisistaan erillisiä osia, 

vaan kokonaisuus, jonka ymmärtäminen herättää kysymyksiä aina uudelleen. Koirakerhossa on 

nähtävissä ihmiselle tulevia hyötyjä, mitä koira-avusteisuudesta aiemmissa tutkimuksissa on 

todettu. Kerholaisten kanssa käydyistä keskusteluista olen tehnyt huomioita ja yhdistän niitä 

tarinoihin. Lasten vastaukset tukevat omia havaintojani. Lasten ja koirien suhteen rakentumi-

seen liittyi yhteisen kommunikoinnin löytyminen ja luottamus. Väärinkäsitykset olivat vain 

vahvistamassa vuorovaikutusta, sillä niiden avulla opimme ymmärtämään toisiamme parem-

min. Kosketuksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Spontaanit tilanteet olivat tärkeässä roo-

lissa suhteiden muodostumisessa. Koiraan tutustuminen ja vuorovaikutuksen lisääminen koira-

avusteisuuden avulla toteutui myös Järven (2020, s. 23) järjestämässä koirakerhossa. Saman-

laisia myönteisiä kokemuksia saimme itsekin niin lapsilta kuin aikuisilta. Koirakerhomme on 

saamassa uudelleen rahoituksen myös tulevalle kerhovuodelle. Innokkaina odotamme uutta 

kerhoa, uusia lapsia ja uusia kokemuksia.  

Yksi mielestäni merkittävä asia jäi kerhossamme toteuttamatta. Lapset olisivat halunneet ulkoi-

luttaa koiraa. Kuitenkin ohjaajina tulimme siihen tulokseen, että emme käytä koiriamme len-

killä lasten kanssa. Tepa on kuitenkin vielä pentu, enkä voi olla varma, miten hän käyttäytyy 

silloin, kun omistaja ei ole hihnan toisessa päässä. Ulkoiluttamisessa olisi ollut tärkeä havain-

nollistaa lapsille, miten koirat käyttäytyvät lenkillä ja miten he havainnoivat maailmaa tai jät-

tävät sinne merkkejään. Koiruuteen kuuluu tärkeänä myös merkkaaminen, virtsaaminen ja nii-

den hajujälkien haisteleminen ylivertaisella hajuaistilla (Telkänranta, 2015, s. 28). Ulkoilimme 

kerhossa talvella luistellen ja leikkien siellä koiramaisia leikkejä. Keväällä kävimme retkellä 

ilman koiria ja ulkoilimme kerhotalon etupihalla. Kuitenkin päädyimme siihen, että emme käy 

varsinaisella lenkillä koirien kanssa. Koirille ulkoilu tuo hirveästi ärsykkeitä. Lasten käyttäyty-

minen olisi erilaista kuin tuttu henkilö käyttää lenkillä. Ulkoilureitti olisi myös koiralle uusi, 

joten se voisi hämmentää. En tiedä voinko luottaa siihen, että lapset saisivat ohjattua koiraani 

käyttäytymään lenkillä esimerkiksi ohitustilanteissa. Niissä on pentukoiralla vielä paljon har-

joittelemista. Ulkoilun aikana olisi ollut mielenkiintoista lasten kanssa havainnoida sitä, mihin 

kaikkeen koira kiinnittääkään huomiota. Ehkäpä voisin ottaa videon ja sitä katsoa lasten kanssa. 

Miten lapset havainnoivat sitä, miten koira näkee maailman ulkona?   

Jatkotutkimuksena ajattelisin, että voisi tutkia eri kerhoja. Joulun jälkeen aloitimme uuden ker-

hon pitämisen toisella koululla. Siinä toiminta oli hyvin erilaista kuin tutkimukseni kohteena 
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olevassa kerhossa. Vaikka sisällöissä oli samankaltaisuutta, niin kerholaisten ikä ja kerhon toi-

mintailmapiiri oli hyvin erilainen. Tutkimuskerhossa oli hyvin aktiivisia, vauhdikkaita ja ää-

nekkäitä lapsia, kun taas toisen kerhon osallistujat olivat hillittyjä, hiljaisia ja harkitsevaisia. 

Jatkotutkimuksessa voisi ottaa erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja erilaisen tulokulman. Tut-

kimuksessa voisi tarkastella kerhon toimintaympäristöä, niin lasten, koirien kuin ohjaajien nä-

kökulmasta. Toisaalta lapset voisi ottaa mukaan tutkimukseen vielä enemmän kuin tässä työssä.  

Jatkotutkimuksessa voisi käyttää esimerkiksi GoPro -kameraa. Sitä olisin halunnut itsekin ko-

keilla, mutta minulla ei ollut mahdollisuutta siihen. En saanut yliopistolta lainaan kameraa. Vi-

deota olisi voitu yhdessä lasten kanssa tarkastella, miten koira omasta tulokulmastaan näkee 

tapahtumia. Simonen (2021, s. 97) on omassa tutkimuksessaan koirien ulkoiluleikeistä halunnut 

korostaa koirien näkökulmaa. Hänen tutkimusaineistossaan videoita on otettu kiinnittämällä 

koiraan videokamera, ja näin tarkastelu kohdistettu siihen, mihin suuntaan koira on menossa. 

Toki on muistettava, että tässäkin tapauksessa tulkinta on aina ihmisen.  

Miten voisi selvittää ”millaista on olla koira”? Miltä koirasta tuntuu? Mitä koira ajattelee? Mitä 

koira mahtaisi sanoa jossain tilanteessa? Miten koiran voi ottaa mukaan tutkijuuteen? Minulle 

heräsi opinnäytetyöni aikana oikeastaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Koiruus kieh-

too minua enemmän kuin aloittaessani tutkielmani tekemistä. Eläimyys nostattaa aina uusia 

kysymyksiä, eikä se tyhjene minkään eläimen kohdalla. Ei löydy oikeita tai vääriä vastauksia. 

Miksi puhumme eläinavusteisuudesta ja koira-avusteisuudesta? Ajatellaanko silloin, että eläin 

on ihmisen apuna? Jos puhumme koirasta apuvälineenä, onko silloin ihminen asettanut itsensä 

koiran yläpuolelle ja koira on vain eläin? Kaipaisiko koira-avusteisuuden termistö päivittä-

mistä, jotta se huomioisi ihmisen ja koiran tasa-arvoisen suhteen?  

Laajemmin ajateltuna tavoitteeni opinnäytetyössäni on kiinnittää huomio ihmiskeskeisyyden 

purkamisen tärkeyteen ja ajankohtaisuuteen tutkimuksen kentällä ja yhteiskunnassa yleisesti-

kin. Jos koirani lukisi tämän opinnäytetyön ja sen ymmärtäisi samalla tavalla kuin ihmisyksilö, 

niin todennäköisesti hän nauraisi tuuheiden partakarvojensa takana sille, miten pihalla minä 

tutkijana olen ollut pohtiessani koirien hajukulmaa. Nolottaa. Mutta koirani ehkä osaisi arvos-

taa, että pyrkimykseni ymmärtää koiruutta on minulle merkittävä. 
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”Emme voi koskaan olla niin varmoja siitä,  

mitä koirat todella haluavat sanoa, että voisimme täysin luottaa omaan tulkintaamme.  

Joskus on vain pakko arvata.  

Sekin voi olla mielenkiintoista.” 

 (Rugaas, 2005, s. 55) 
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Kuvaluettelo 

Kuva 1 Kaverukset Ruusa ja Tepa. 

Kuva 2  Katuliitutaidetta – Ruusa perhosena. 

Kuva 3 Katuliitutaidetta – Kerholainen halusi samalla tavalla kuvaan kuin kerhokoira. 

Kuva 4 Tepa oli hyvin kiinnostunut leipomisesta.  

Kuva 5 Taikina on niin hyvää! 

Kuva 6 Lapsi näyttää kirjastaan Ruusalle kuvia. 

Kuva 7 Pelikerralla Tepan tehtävänä oli pyöräyttää kuonollaan noppaa.  

Kuva 8 Tunnelitempun toteuttaminen oli kerholaisista hauskaa. 

Kuva 9 Koskettamisen merkitys kerhossa korostui spontaaneissa tilanteissa. 

Kuva 10 Läheisyyttä. 

Kuva 11 Lapset tervehtivät koiraan kerhoon tullessaan. 

Kuva 12 Lapset antoivat askartelujaan koirille.  

Kuva 13 Screen Green – Tepan kanssa taikametsässä. 

Kuva 14 Kerhokoirat yhdistivät kerholaisia ja ilmapiiri oli miellyttävä, rento ja hyväksyvä. 

Kuva 15 Ruusa maalauspuuhissa. 



94 

   

 

Kuva 12  

 

Kuva 13 
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Kuva 14 

 

Kuva 15 


