
Kaverikoirista 
 
(lyhennetty Kennelliiton sivuilta ja lisätty omia) 

 

Kaverikoiraohjaajat vierailevat koiriensa kanssa esimerkiksi lasten, 

kehitysvammaisten ja vanhusten luona erilaisissa asumisyksiköissä, kouluissa, 

päiväkodeissa ja tapahtumissa.  

 

Kaverikoiratoiminnassa huomioidaan osapuolten turvallisuus ja mukavuus 

yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Kaverikoiratoiminnan lähtökohtana on, että 

kohtaamistilanteesta nauttivat ja saavat hyvän mielen kaikki osapuolet: asiakas, 

koiranohjaaja ja koira.  

Tästä syystä koirakot tykkäävät olla koko vierailun ajan päiväsalissa tai muussa 

isossa yhteisessä tilassa. Koirat eivät stressaannu huoneesta toiseen juoksemalla. 

Ohjaajakin saa hetken keskustella asukkaiden kanssa ja ennen kaikkea asukkaat 

saavat rauhassa silitellä ja rapsutella koiria ja kertoa omista lemmikeistään tai 

elämäntarinastaan. Luodaan rauhallinen ja levollinen olotila. 

 

Kaverikoiratoiminta tarjoaa mahdollisuuksia asiakkaan elämänlaadun parantamiseen 

ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Kaverikoira-nimeä voivat käyttää ainoastaan Kennelliiton ryhmissä toimivat 

koirakot. Kennelliiton kaverikoirat tunnistaa työasustaan eli oranssista huivista ja 

kaverikoiraohjaajan nimikyltistä.  

 

Kennelliiton kaverikoiratoiminta määritellään eläinavusteiseksi toiminnaksi. 

Eläinavusteinen toiminta on useimmiten koirien avulla tapahtuvaa vapaaehtoista 

toimintaa, jossa toimijat ovat saaneet vähintään perehdytyksen ja sen käytyään 

saaneet valmiuden vierailla erityisryhmien luona koulutuksellisista tai virkistyssyistä. 

 

Koiralle kaverikoiratyö merkitsee: 

* Koira nauttii huomiosta, rapsutteluista ja silittelystä tai ihan vaan vieressä 

olemisesta. Koira tietää olevansa töissä, kun sillä on huivi kaulassa. Toiset koirat ihan 

hyräilevät ja ääntelevät tyytyväisinä ollessaan töissä. 

* Koiralle kaverikoiratyö merkitsee yhteyttä ihmisiin, jotka pitävät siitä ja osoittavat 

sen + ihania rapsutuksia, joita se rakastaa. 

* Vierailut tuovat vaihtelua koira-arkeen. Kiva erilainen tapahtuma. 

* Kaverikoiratoiminta on kivaa, mielekästä ja sopivalla tavalla energistä koiraa 

väsyttävää toimintaa. Ihan parasta aktivointia koiralle. 

 

Ohjaajalle kaverikoiratyö merkitsee:  

* Ohjaajalle merkitsee paljon se, miten näkee vanhusten nauttivan koirista ja näkee 

sen, miten paljon koira nauttii myös. Ohjaajalle merkitsee paljon myös se, että saa 

antaa aikaa vanhuksille ja kuunnella elämäntarinoita. 



* Ohjaajalle se merkitsee yhteistä mielekästä laatuaikaa, jolloin voi samalla tehdä 

hyvää ja aiheuttaa iloa. 

* Itse tulen onnelliseksi voidessani koirani kanssa tuottaa hyvää mieltä toisille. 

 

Kaverikoiraohjaajien kertomaa 

 
”Eräs iäkäs herrasmies silitti kyynelehtien Hilla-kaverikoiran pehmeää turkkia ja kiitti minua, että 

olin tuonut hänen pystykorvansa takaisin. Hoitaja kertoi, että mies ei juurikaan ollut viime aikoina 

puhunut mitään." 

"Alfred-kaverikoira on pieni ihmeidentekijä: nousematon käsi on noussut silittämään pehmoista 

turkkia, suljetut silmät auennet katsomaan, puhumaton on alkanut puhumaan.” 

"Mieleenpainuvin muisto lienee sänkypotilaana oleva vanhus, joka sai Mimosa-kaverikoiran 

viereensä pötköttämään, vanhuksen silmistä valui ilon kyyneleet, ja taisi tulla ohjaajallekin tippa 

linssiin.”  

 

"Ohjaajana mieleenpainuvin kohtaaminen asukkaan ja Veera-kaverikoiran välillä on ollut aivan 

kaverikoiratoiminnan alkuaikoina. Tällöin puhumaton ja vaikeasti dementoitunut vanhus istui 

sohvalla yksin ja menimme Veeran kanssa hänen viereensä istumaan. Vanhus yritti tavoitella Veeran 

turkkia koskettaakseen ja ohjasin hänen kätensä Veeran turkille ja samassa kyyneleet ilmestyivät 

vanhuksen silmiin, kun hän kosketteli ja silitteli Veeran turkkia. Oli liikuttavaa nähdä, kuinka 

eläimen läsnäolo voi luoda tunnemuistoja jostain kaukaa menneisyydestä. Siinä me sitten aikamme 

rauhassa istuskelimme vanhuksen seurana." 

” Eräässä hoivakodissa oli taannoin yksi hiljainen vanhus joka ei liiemmin ollut koskaan siellä 

puhunut. Nähdessään koiran hän alkoi kertoa menneisyydestä josta ei ollut hoivakodin 

työntekijätkään kuulleet.” 
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