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TIIVISTELMÄ
Koira on monelle ihmiselle lemmikki ja tärkeä osa elämää. Kiinnostus ja tarve saada tietoa
lemmikkien vaikutuksesta ihmisen terveyteen on terveystutkimuksen saralla herännyt vasta
kahden viime vuosikymmenen aikana. Tutkimustieto aiheesta on vielä melko vähäistä. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia koiranomistajilla on koirasta
ja sen vaikutuksesta heidän elämäänsä sekä sitä, miten koirakokemukset vaikuttavat heidän
toiminnalliseen hyvinvointiinsa. Saatujen tutkimustulosten perusteella pohdittiin myös koiran
vaikutusta toimintaterapiassa.
Tutkimusmenetelmä oli laadullinen ja aineistoa käsiteltiin aineistolähtöisen
sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa oli mukana kahdeksantoista koiranomistajaa, jotka
kirjoittivat koirakokemuksistaan. Koiranomistajat harrastivat kaverikoiratoimintaa ja he
ilmoittautuivat tutkimukseen vapaaehtoisina Suomen Kennelliiton kaverikoiraristeilyllä
lokakuussa 2008. Aineisto kerättiin sähköpostitse. Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan
aiheesta "Minä ja koirani" vapaamuotoinen kirjoitelma.
Tutkimustuloksissa kirjoittajat kuvasivat elämäänsä koiran kanssa eri elämänvaiheissa
lapsuudesta aikuisuuteen. Koira motivoi heitä toimimaan sekä pohtimaan arvojaan ja
valintojaan. Koiran omistamiseen liittyvät ongelmat käynnistivät prosessin, jonka aikana
pyrittiin korjaamaan omaa toimintaa tulevaisuutta varten. Koira oli tärkeä tekijä henkisen
kasvun ja kehityksen käynnistäjänä. Perheessä koira välitti pehmeitä elämänarvoja. Sillä oli
suuri merkitys elämänsisällön tuojana. Sen kanssa toimiminen rytmitti päivää ja toi myös
rajoitteita tekemisille. Koiraharrastuksissa koettiin onnistumisia sekä saatiin ystäviä. Koira toi
mielihyvää ja onnellisuuden tunteita iloisuudellaan, aitoudellaan sekä pehmoisella
olemuksellaan. Tätä iloa haluttiin jakaa toisille kaverikoiratoiminnan kautta.
Johtopäätöksissä todettiin, että koira merkitsi tutkimukseen osallistuneille elämäntapavalintaa, johon oli kasvettu ajan ja kokemusten myötä. Valinnan kautta koira vaikutti
kertojien identiteettiin kehittymiseen ja muodostumiseen. Koiratoiminnan kautta ihmiset
täyttivät toiminnallisia tarpeitaan, jotka ovat yhteydessä toiminnalliseen hyvinvointiin. Koiran
merkitys lohdullisena sekä toimintaan motivoivana tekijänä korostui vaikeissa
elämäntilanteissa. Tästä voidaan päätellä, että koira voi olla tärkeä asia raskaista
elämänvaiheista selviytymisessä. Koiran ollessa merkityksellisen toiminnan ja tätä kautta
toiminnallisen hyvinvoinnin lähde, sen ottamista toimintaterapiaan on perusteltua harkita.
Avainsanat: toiminnallinen hyvinvointi, merkityksellinen toiminta, koira, lemmikki,
toimintaterapia.
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ABSTRACT
The dog is an important part of many people’s life. There has been need and interest to know
more about dog´s influence on human’s health in the field of Health Science within the last
two decades. There is still little knowledge of the relation between the dog and humans life.
The purpose of this study was to ascertain experiences that people have about their dogs and
how dogs influence on human´s life and occupational well-being. The study also considers
how dogs could be used in occupational therapy.
Qualitative method was used and collected data was analyzed by content analysis. There
were eighteen volunteer participants in the study. All respondents took an interest in
volunteering with their dogs as pet partners in hospitals and elderly homes etc. They were
invited to join the study in the Finnish Kennel Club cruise for pet partners in October 2008.
Respondents were asked to write on the theme "Me and my dog". Written stories were sent by
email to the researcher. Theoretical background in the study was the theory of meaningful
occupation and occupational well-being.
In the results owners described their lives with dogs from the childhood to the adulthood
through different periods of times. Dog was a thing that motivated owners to act and made
them to think about their choices and values. Problems with dog owning started a process
where owners tried to fix their own doings for the future. Dog was an important factor
launching owner’s spiritual growth and development. In the family dog was used to teach
responsibility and soft values to the children. Dog brought content into owner´s life. Daily
routines with dog gave rhythm into day but it also restricted owner´s possibilities to do things.
Dog related hobbies were experienced as a source of management and friendships. The dog
brought also pleasure and happiness by being happy and genuine. Joy that was gotten from
dogs was shared through pet partner activity.
Conclusion of this study is that living with a dog was a lifestyle choice that was made
through time and experiences. Choices that were made had also an influence on participant’s
occupational identities with a strong impact on who they were and what they wanted to
become. Participants filled their occupational needs through occupations with dogs, which
had an effect on their occupational well-being. Dog´s meaning as a comforting and motivating
factor was highlighted during hard times of live. Therefore it can be seen as an important
support for some people to get through hard times of live. These results showed that since
dogs are so highly valued for some persons they can also have implications for occupational
therapy intervention.
Key words: occupational well-being, meaningful occupation, dog, pet, occupational therapy
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JOHDANTO
Tummat nappisilmät ja kostean kuonon melkein huomaamaton kosketus, joku istuu
työpöydän alla ja toivoo seuraa. Jos en reagoi tähän aloitteeseen, tuo karvainen kaveri lisää
vielä pienen vingahduksen, toivoen siitä olevan apua. Mikäli edelleen keskityn työhöni, hän
huokaa kuuluvasti ja tassuttelee takaisin sängyn alle nukkumaan. Hän on yksi rakkaista koiraystävistäni, joiden myötävaikutuksesta olen päätynyt tekemään tätä tutkimusta.

Tutkimuksen tarkoituksena on toiminnantieteen avulla tarkastella koiran merkitystä ihmiselle
ja tämän kautta vaikutusta toiminnalliseen hyvinvointiin. Omien kokemusteni ja sekä
aikaisempien tutkimusten perusteella itselläni on olettamus, että ihmisen ja koiran välinen
suhde ja yhteistoiminta ovat täynnä merkityksiä jotka omalta osaltaan vaikuttavat ihmisen
hyvinvointiin.

Toiminnantieteessä on käsitelty hyvin vähän merkityksellistä toimintaa, joka sitoutuu
eläimiin. Aikaisempien tutkimusten mukaan lisää tietoa tarvittaisiin, jotta voitaisiin ymmärtää
ilmiötä syvemmin ja esim. ottaa eläimiä toimintaterapiaprosessiin mukaan (Zisselmanin ym.
1995, Allen ym. 2002, Velde ym. 2005, Sams. ym. 2006). Tutkimustuloksissa on raportoitu
eläimien myönteisistä vaikutuksista enemmän kuin kielteisistä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa
myös eläimiin liittyvät rajoitteet ja kielteiset vaikutukset. (Zisselman ym. 1995, Beck, Kacther
2003, Velde ym. 2005). Tämä tutkimus pyrkii osaltaan lisäämään ymmärrystä koiran
merkityksestä

ihmisen

elämässä

toiminnantieteen

ja

toiminnallisen

hyvinvoinnin

näkökulmasta.

Tutkimuksen aineistona oli 18 kaverikoiratoiminnassa mukana olevan ihmisen kirjoittamat
tarinat koiran merkitystä heidän omassa elämässään. Kertomukset on kirjoitettu otsikolla
”Minä ja koirani.” Tutkimusotteena on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Se on laadullinen
menetelmä, jota käyttäen analysoidaan tekstiä sekä tutkitaan kirjoituksessa olevien asioiden
merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä. (Latvala, Vanhanen-Nuutinen 2001).
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KOIRA IHMISEN KUMPPANINA
Koira on ollut ihmisen kumppanina arviolta ainakin 10 000 vuotta (Meripaasi 2004, 8).
Koiran tehtävänä on ollut olla apuna niin metsästyksessä kuin vahtinakin aikoina, jolloin
eläimen arvoa on mitattu erityisesti hyötynäkökulmasta (Aaltola 2004, 39). Ihmisen rinnalla
eläessään se on tuonut turvaa ja konkreettista apua esim. ruoan hankintaan (Meripaasi 2004,
8). Teollistumisen myötä koiran tehtävä on muuttunut ja laajentunut olemaan lemmikki,
seuralainen ja ystävä (Aaltola 2004, 39), monille jopa ihmisen korvike (Laitinen, Shmeikka
2003). Nykyisin koirat toimivat seurakoirana, metsästyskoirana ja vahtikoirana olemisen
lisäksi

mm.

huumeiden

etsinnässä,

näkövammaisten

apuna,

pelastustehtävissä

ja

terapiakoirina (Meripaasi 2004, 9-10). Koiran lukuisat tehtävät selityttänevät osaltaan, miksi
sitä kutsutaan ihmisen parhaaksi ystäväksi.

Koiraa luonnehditaan uskolliseksi kaveriksi ja kumppaniksi. Koiran suosio näkyy
rekisteröintien määränä. Suomen Kennelliitossa rekisteröidään vuosittain noin 44 000 koiraa
ja arvioiden mukaan suomessa olisi yhteensä noin 600 000 koiraa. Toiminta koirien parissa on
useimmiten

vapaa-ajantoimintaa.

Koirien

kanssa

harrastetaan

mm.

kasvatusta,

kaverikoiratoimintaa, kouluttamista, agilitya, pelastuskoiratoimintaa, nuorisotoimintaa,
leirejä, jäljestämistä, metsästystä jne. (Suomen Kennelliitto 2008). Koiraharrastuksen
suosiosta nähdään, että ne ovat tulleet keskeiseksi osaksi ihmisen arjen toimintaa.

LEMMIKIN VAIKUTUS TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN
Kaikille lemmikki ei sovi elämäntilanteen tai esim. allergian vuoksi. Lemmikkien
terveysvaikutuksista on tehty tutkimuksia eri tieteenaloilla ja on todettu, että lemmikeistä voi
olla myös hyötyä terveyden kannalta. Lemmikkieläinten on tutkittu vaikuttavan
masennusoireiden (Mcvarish 1995, Cole, Gawlinski 2000,) ja yksinäisyyden tunteen
vähenemiseen (Fine 2000, Tribet ym. 2008). Tulokset vaikuttavat kuitenkin olevan enemmän
suuntaa antavia kuin yksiselitteistä tietoa sisältäviä. On todettu, että hyöty lemmikistä voi olla
sidottu ihmisen sukupuoleen. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (n=2291) huomattiin, että
yksin elävillä, lemmikin omistavilla naisilla oli vähemmän masennusoireita kuin perheellisillä
miehillä ja naisilla tai yksin elävillä miehillä. Yksin elävillä lemmikin omistavilla miehillä oli
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puolestaan eniten masennusoireita verrattuna muuhun tutkimusjoukkoon. (Tower, Nokota
2006).

Lemmikkieläimet vähentävät fyysistä stressiä, koska ne tarjoavat omistajilleen sosiaalista
tukea ilman kritisointia (Allen ym. 2002). Jotkut lemmikit vaativat liikuntaa, mikä vaikuttaa
omistajan fyysiseen kuntoon sekä sosiaalisiin suhteisiin kodin ulkopuolella. Lemmikkien
koskettamisen on todettu vaikuttavan verenpainetta sekä kortisolin (stressihormoni) eritystä
laskevasti (Odendaal 2000). Koskettaminen itsessään lisää sensorista stimulaatiota ja on
kokemuksena monelle miellyttävä. (Wilson, Barker 2003). Koiran on todettu rauhoittaan
koulun luokassa oppitunteja, auttavan keskittymisessä sekä lisäävän empatiantunteiden
osoittamista erityisoppilailla (Anderson, Olson 2006) ja parantavan sosiaalista käyttäytymistä
(Tissen ym. 2007). Vanhainkodeissa tehdyssä tutkimuksissa eläinten on osoitettu lisäävän
sosiaalista kanssakäymistä ja tuovan iloa (Fick 1993, Darrah 1996, Hinman, Heyl 2002).

Vammautumisen ja sairastumiseen liittyy usein nautinnon ja tyytyväisyyden tunteen menetys.
Se on yksi kokonaisvaltaisimmista vaikutuksista ihmisen elämässä. Masennukseen
sairastuneet kokevat usein menettäneensä ilon ja innostuksen elämästään. Sairauden oireet
voivat myös johtaa noidankehään, jossa psyykkisestä sairaudesta kärsivä vetäytyy oireidensa
vuoksi pois sosiaalisista tilanteista valiten mieluummin toimintoja, joita voi tehdä yksin. Hän
eristäytyy

muista,

mikä

pahentaa

hänen

tilannettaan

(Kielhofner

2002,

54–55).

Lemmikkieläimen vaikutuksesta psyykkisiin sairauksiin on melko vähän tutkimustietoa.
Zisselmanin ym. (1995) ja Phelps ym. (2008) toteavat, että kaikille vanhainkodeissa asuville
mielenterveyspotilaille tai terveille vanhuksille ei lemmikkieläimen läsnäolosta ole erityistä
hyötyä. Zisselmanin ym. (1995) tutkimuksen mukaan myönteiset kokemukset lemmikkien
vierailuista vanhainkodeissa eivät tuoneet merkittävää muutosta vanhusten käyttäytymiseen.
Myönteiset kokemukset ilmenivät vähentyneenä vetäytymisenä sosiaalisista tilanteista ja
vähemmän ärtyneenä käytöksenä. Tutkimuksessa huomautettiin, että lemmikkien läsnäolon
haittavaikutuksia

ei

ole

tutkittu

riittävästi.

Eläinten

kanssa

työskennelleille

mieltenterveyskuntoutujille tehdyssä tutkimuksessa puolestaan nähtiin työn intensiteetin ja
tehokkuuden kasvavan, kun he työskentelivät maalla eläinten parissa. He kokivat myös oman
pätevyyden tunteensa (self-efficacy) paranemista sekä ahdistusoireiden vähenemistä (Berget
ym. 2007).
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Autistisille lapsille tehdyssä tutkimuksessa lasten todettiin käyttävän merkittävästi enemmän
puhekieltä sekä olevan enemmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eläinavusteisessa
toimintaterapiassa, kuin muilla standardoiduilla menetelmillä toteutetussa toimintaterapiassa.
Tutkimukseen osallistui 22 autistista lasta ja he osallistuivat sekä eläinavusteiseen että ns.
tavalliseen toimintaterapiaan kerran viikossa (Sams ym. 2006). Eläimet vaikuttavat myös
ihmisten kokemuksiin arkipäivän toiminnoista. Näkövammaisille ja heidän avustajakoirilleen
(Fairman, Huebner 2000) tehdyn tutkimuksen mukaan koirat lisäsivät omistajiensa
turvallisuuden tunnetta arjen toiminnoissa. Sekä kielteisenä että myönteisenä asiana omistajat
kokivat sen, että ihmiset lähestyivät heitä helpommin, kun heillä oli koira mukana.

Tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia ja onkin todettu, että tarkempaa tietoa eläinten
vaikuttavuudesta ja ihmisen ja eläimen välisestä kontaktista tarvittaisiin (Beck, Katcher 2003,
Wilson 2003). Beckin ja Katcherin (2003) mukaan tarvittaisiin tarkempaa tietoa vaikuttavista
muuttujista ja erityisesti eläinkontaktista hyötyvistä ihmisryhmistä. Lisäksi he näkevät
tärkeänä tutkia eläinten haittavaikutuksia ja sitä mille ihmisryhmille eläimistä voisi olla
terveyden näkökulmasta enemmän haittaa kuin hyötyä. Heidän mielestään tarvitaan
tutkimusta, jossa eläimen vaikutusta ihmisen terveyteen tarkasteltaisiin ihmisen omassa
elinympäristössä. Allen ym. (2000) ja Velden ym. (2005) näkemykset tukevat Beckin ja
Katcherin näkemystä. Heidän mukaansa tarvitaan tutkimusta, jossa selvitetään, mitä
lemminkin omistaminen toimintana merkitsee ihmisille. Velde ym. (2005) tuovat esille
tärkeäksi tutkia myös eläimiin liittyvän toimintaterapian hyviä ja huonoja puolia sekä
rajoituksia.

Wilson ja Barker (2003) arvioivat, että tarvitaan tarkempaa tutkimusta siitä, miten ihmisen
sukupuoli vaikuttaa eläimen ja ihmisen väliseen kontaktiin. Lisäksi heidän mukaansa tulisi
selvittää, miten ihmisen ja eläimen kontakti vaikuttaa hyvinvointiin verrattuna perinteisempiin
menetelmiin, joita käytetään terveydenhuollossa. He näkevät tärkeänä niin laadullisten kuin
määrällistenkin menetelmien käytön ko. tutkimuksissa.

Ihmisen ja eläimen välistä kiintymyssuhdetta on alettu kutsua termillä human-animal-bond.
Hinesin (2003) mukaan lasten psykiatri Levinson (1975) määritteli ihmisen ja eläimen välistä
kiintymyssidettä ihmisen tarpeena kuulua luontoon selvitäkseen muuten kaoottisessa ja
tarkoituksettomassa maailmassa. Levinson ennusti tuolloin, että 2000-luvulla eläinten
merkitys ihmisen ystävänä tulee kasvamaan ja muuttamaan ihmisten käsityksiä ja asenteita.
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Human-animal- bond käsite on saanut laajaa huomiota varsinkin eläinlääketieteessä. Muut
tieteenalat ovat kiinnostuneet asiasta hitaammin, vaikka alun perin tutkimus on lähtenyt
psykiatrian ja psykologian näkökulmista. Terveydenhuollossa ihmisen ja eläimen välistä
vuorovaikutusta on alettu kehittää 1980-luvulla (Hines 2003).

TOIMINNALLINEN HYVINVOINTI
Ihminen pitää yllä terveyttään toimintansa avulla (Zemke, Clark 1997, Wilcock 1999,
Townsend

ym.

1997,

Christiansen,

Townsend

2004).

Tekemisemme

vaikuttavat

hyvinvointiimme monella tavalla. Voimme tehdä itsemme kannalta vointiimme vaikuttavia
valintoja ja tekoja sekä toimia niiden mukaisesti. Esim. syömällä terveellisesti ja liikkumalla
säännöllisesti tiedämme edistävämme terveyttä. Toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin välillä
on kuitenkin myös syvempi, epäsuorempi yhteys, josta tässä kappaleessa kerrotaan. Yhteys ei
ole aina havaittavissa, koska ihmisillä on tarkoituksia, tavoitteita ja uskomuksia, jotka eivät
ole suoraan nähtävissä (Law ym. 1997). Syvempi yhteys liittyy osallistumiseen,
merkitykselliseen toimintaan sekä tasapainoon toimintojen välillä (Doble, Santha 2008).

Toiminnantieteessä sanotaan toimintaan osallistumisen tuovan hyvinvointia ja terveyttä. Tuo
yleisesti tunnustettu lause kaipaa kuitenkin perusteluja sille, miten ja miksi näin tiedetään
olevan. Maailman terveysjärjestön WHO:n ICF-luokitus (International Classification of
Functioning, Disability and Health) kuvaa toiminnallista terveydentilaa sekä terveyteen
liittyvää toiminnallista tilaa. ICF määrittelee osallistumisen osallisuudeksi elämän
tilanteisiin. Määritelmän mukaan osallistuminen edustaa toimintakyvyn yhteisöllistä osaaluetta. Osallistumisrajoite puolestaan on ongelma, jonka yksilö kokee osallisuudessa elämän
tilanteisiin. Laajemmassa kontekstissa osallistuminen liitetään yksilön suorituskykyyn,
suoritustasoon sekä toimintakykyyn ja toiminnan rajoitteisiin. Osallistuminen on määritelmän
mukaan havaittavissa olevaa toimintaa, joka vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin (ICF
2004, 209).

Kokemus ja toiminnan merkitys
Toiminnantieteessä syvennetään osallistuminen määritelmää lisäämällä siihen kokemuksen
ja merkityksellisen toiminnan käsitteet (Wilcock 1999, Doble, Santha 2008). Osallistumalla
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toimintaan, ihmisellä on mahdollisuus kokea itselleen merkityksellisiä asioita, jotka
vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa. Kokemus on hyvin henkilökohtainen ja eri asioilla on
erilainen merkitys ihmisten elämässä (Doble, Santha 2008). Pelkkä osallistuminen ei itsessään
luo tunnetta hyvinvoinnista. Esim. osallistuminen epämiellyttävään ja epäonnistumisen
kokemuksia synnyttävään tekemiseen ulkopuolisen ihmisen ”pakottamana” tuskin tuo
tyydytystä tai synnyttää tunnetta hyvinvoinnista.

Kokemus

ja

siitä

syntyvät

merkitykset

toiminnasta

vaikuttavat

ihmisen

tyytyväisyydentunteeseen. Tämä on puolestaan yhteydessä toiminnalliseen hyvinvointiin ja
terveyteen (Hasselkus 2002, 132). Kokemiseen liittyy käsitteet tekeminen, oleminen ja
joksikin tuleminen (Wilcock 1999). Wilcock (1999) määrittelee toiminnan tekemisen,
olemisen ja joksikin tulemisen (doing, being, becoming) synteesiksi.

Tekeminen (doing) on niin tärkeää, että ilman sitä ihmiset eivät voi selviytyä. Tekeminen ja
tekemättömyys ovat hyviä mittareita hyvinvoinnista tai sairaudesta. Tekemisen avulla
ihminen voi myös olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä kehittyä ja oppia elämän
kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja. Hasselkusin (2002, 17) mukaan tekemisen avulla ihminen
voi määritellä itseään ja sitä millaiseksi haluaa tulla. Toiminta mahdollistaa itsensä tuntemisen
(Wilcock 1999).

Itsensä tunteminen puolestaan liittyy olemiseen (being). Itsensä tunteminen on oman
olemisen (being) tuntemista. Se siis liittyy voimakkaasti ihmisen identiteettiin. Wilcockin
(1999) näkemyksen mukaan oleminen sisältää tunnetta siitä, mikä on itselle tärkeintä sekä
oman itsensä tunnistamista. Oleminen sisältää myös oman persoonallisuuden kautta toisten
ihmisten tuomisen osaksi omaa elämää ja tekemistä. Tämä vaatii ihmiseltä aikaa oppia
tuntemaan itsensä, ajatella ja pohdiskella sekä yksinkertaisesti olla.

Joksikin tuleminen (becoming) liittyy ihmisen elämämittaiseen kehittymiseen, oppimiseen
ja muuttumiseen toiminnan kautta. (Wilcock 1999, Hasselkus 2002, 17–21). Hammelin
(2004) mukaan tekeminen, oleminen ja joksikin tuleminen ovat merkityksen lähteitä.
Merkitys koetaan toiminnan kautta.

Allen ym. (2000) tutkimuksessa tulee esille olemisen ja joksikin tulemisen näkökulma
lemmikkieläimen omistamisen merkityksen kautta. Tutkimukseen osallistui seitsemän hiv-
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positiivista miestä, jotka omistivat lemmikkieläimen. Tutkimustuloksissa tuli esille, että
lemmikin omistajan rooli oli tutkittaville merkittävä, koska siihen ei vaikuttanut heidän
leimaava sairautensa (oleminen). Eläimet tarjosivat omistajilleen rakkautta ja ystävyyttä ilman
ehtoja tai vaatimuksia. Ne vaikuttivat päivittäisiin rutiineihin sekä pidemmän aikavälin
suunnitteluun (tekeminen). Eläinten hoito vaati liikkumista ja fyysinen kunto pysyi omistajien
mukaan parempana kuin ilman niitä. Joillekin omistajille lemmikki merkitsi myös elämän
jatkuvuutta, niiden vuoksi ei haluttu antaa periksi sairaudelle (joksikin tuleminen).

Toiminnallisiin tarpeisiin vastaaminen ja toiminnan tasapaino
Ihmiset organisoivat toimintaansa niin, että sen avulla he voivat täyttää toiminnallisia
tarpeitaan (Doble, Santha 2008). Esim. aikaisemmin tärkeäksi koettu toiminta, kuten
liikkuminen, voidaan elämän tilanteen muuttuessa jättää pois tai muuttaa sen muotoa ja
ajankohtaa erilaiseksi. Organisoimalla ihmisellä on mahdollisuus huomioida tarpeensa ja
vastata niihin. Toiminnallisia tarpeita on seitsemän (Doble, Santha 2008) ja ne ovat
tavoitteiden saavuttaminen (accomplishmet), tunnustuksen saaminen (affirmation),
hallinnan

ja

voiman

tunteen

saavuttaminen

(agency),

yhtenäisyyden

tunteen

saavuttaminen (coherence), kumppanuus (companionship), tyytyväisyyden tunteen
saavuttaminen (pleasure) sekä uudistuminen (renewal) (Doble, Santha 2008). Doblen ja
Santhan (2008) mukaan toimintaan sitoutuminen mahdollistaa yksilölle kontrollin,
tehokkuuden sekä arvostuksen tunteen saavuttamisen. Toimintaan sitoutumalla hän voi
osoittaa kuka on ja miksi haluaa tulla. Sitoutuminen mahdollistaa myös uusien taitojen
oppimisen sekä menneen, nykyhetken ja tulevan kytkemisen toisiinsa. Näiden asioiden kautta
toiminta on yksilölle merkityksellistä tyytyväisyyttä tuovaa. Merkityksellisyys ja tyytyväisyys
ovat puolestaan vaikuttamassa toiminnalliseen hyvinvointiin ja terveyteen. Eli tekemisen
kautta

täytetään

toiminnalliset

tarpeet,

joiden

täyttäminen

vaikuttaa

myönteisesti

hyvinvointiin ja terveyteen.

Toimintojen tasapaino on tärkeä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Kun ihminen
tuntee, että hänen päivittäin tekemänsä toiminnat ovat tasapainossa odotusten, omien
tavoitteiden sekä toiveiden kanssa, hän tuntee myös itse olevansa tasapainossa. Tasapainon
tunnistamiseen ja tiedostamiseen auttaa tieto siitä, miksi jokin toiminta on valittu ja mitä sen
avulla toivotaan saavutettavan (Doble, Santha 2008). Wilcockin (1999) mukaan tekemisen,

8

olemisen sekä joksikin tulemisen käsitteet liittyvät toimintojen tasapainoon. Tekemisen kautta
itseään tutkimalla voi tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä omia rajojaan ja muokata itselleen
sopivaa tasapainoista rytmiä toimintojen välille. (tekeminen, oleminen ja joksikin tuleminen).

Toiminnan synnyttämä yksilöllinen kokemus ja kokemuksen merkitys liittyvät terveyteen
niin osallistumisen, tekemisen, olemisen ja joksikin tulemisen kuin toiminnan organisoinnin
ja toiminnallisen tasapainonkin kautta. Merkityksellinen toiminta on siis hyvin olennainen osa
tekemisen synnyttävää hyvinvointia sekä terveyttä (Pierce 2001, Hasselkus 2002, Kielhofner
2002,

Hammel

2004,

Doble,

Santha

2008).

Merkityksen

tärkeys

on

tunnettu

toiminnantieteessä, mutta se mistä merkitys syntyy, on epäselvää (Person ym. 2001, Doble,
Santha 2008). Täten on myös vielä selvittämättä se, kuinka merkitystä voidaan lisätä tai
parantaa yksilön toiminnassa (Doble, Santha 2008). Sama toiminta voi merkitä eri asioita eri
ihmisille, riippuen siitä, kuinka sen yksilöllisesti tulkitsee ja suorittaa (Nelson 1998).

Toimintaan osallistumisen syy voi olla merkityksen lähteenä (Persson ym. 2001 mukaan
Fisher 1998), esimerkiksi kaverikoiratoimintaan osallistuminen tarkoitus voi olla tuoda hyvää
mieltä toisille. Toisaalta myös tarkoitus tai syy voi syntyä siitä merkityksestä, joka yksilö luo
tilanteesta (Persson ym. 2001 mukaan Fisher 1998). Esimerkiksi kaverikoiravierailulla koira
saattaa muistuttaa asiakkaan entistä koiraa, joka voi luoda erityisen syyn odottaa koiraa
tulevaksi seuraavallakin kerralla tai luoda haikeita ja surullisia muistoja, minkä vuoksi asiakas
ei haluakaan tavata koiraa enää. Crawford ja Pomerinke (2003, 45) kertovat
toimintaterapiasta, jossa toimintaterapeutti työskenteli halvaantuneen pojan kanssa. Poika oli
haluton osallistumaan toimintaterapiaan, kunnes terapiatilanteeseen tuotiin koira. Koiran
avustuksella poika harjoitteli samoja asioita, kuin ilman koiraa (yläraajojen motoriikan
parantamista), mutta nyt innostuksella ja ilolla. Tässä tapauksessa nähdään, miten toiminnan
tarkoitus syntyi merkityksestä, jonka poika loi tilanteesta. Koiran kanssa toimiminen oli
hänelle mieluisaa ja toiminnasta tuli hänelle sen kautta tarkoituksenmukaista. Eläinavusteisen
terapian on todettu lisäävän asiakkaiden motivoitumista terapiaan enemmän, kuin käytössä
olleiden muiden toimintaterapiamenetelmien (Sams ym. 2006).

Edellä on kuvattu toimintaan sitoutumista, osallistumista ja kokemuksen kautta syntyviä
merkityksiä ja kokemuksia. Näiden kautta ihmisellä on mahdollisuus täyttää toiminnallisia
tarpeitaan ja organisoida sekä tasapainottaa toimintaansa. Nämä yhdessä vaikuttavat
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toiminnalliseen hyvinvointiin (Doble, Santha 2008). Toiminnan vaikutus hyvinvointiin on
kuvattu kuviossa 1, joka on mukailtu Doble ja Santhan (2008) teoriasta.

TOIMINTA
•OSALLISTUMINEN
• SITOUTUMINEN

KOKEMINEN
TARPEIDEN
TÄYTTÄMI
NEN

TOIMINTOJEN
ORGANISOINTI

TOIMINTOJEN
TASAPAINO

•KUKA OLEN, MIKSI HALUAN
TULLA
• TEHOKKUUDEN TUNNE
•KONTROLLIN TUNNE
• KUMPPANUUS
•TAITOJEN OPPIMINEN
• ARVOSTUKSEN SAAMINEN
• MENNEN JA TULEVAN YHTEEN
LIITTÄMINEN

TOIMINAN
MERKITYS JA
TYYTYVÄISYYS

TOIMINNALLINEN
HYVINVOINTI

Kuvio 1 toiminnan vaikutus hyvinvointiin Doblen ja
Santhan (2008) teoriaa mukaillen.

MERKITYKSELLINEN TOIMINTA
Toiminnan merkitys tulee esille kaikessa mitä ihminen tekee. Miten valitsemme
tekemisemme ja mitä tekemisemme merkitsevät meille. Elämä voidaan nähdä virtauksina,
johon tekemisemme vaikuttavat. Ne vievät meitä tiettyä vauhtia tiettyyn suuntaan. Toiminnat,
joita päivittäin teemme, voidaan nähdä erityisen merkittävinä virtauksina, jotka kuljettavat
elämän mittaisella matkalla. Tekemisen kautta saamme tilaisuuden toteuttaa luovuuttamme ja
kulttuurillista ilmaisua. Sen kautta voimme myös luoda merkityksellisiä suhteita toisiin
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ihmisiin ja rikastaa hengellisiä ja sielullisia kokemuksia ihmisen olemassa olosta ja sen
tarkoituksesta (Hasselkus 2002, xi-xii) näkökulma.

Merkityksen taustalla vaikuttaa yksiön arvomaailma. Jotta ihminen kokisi tekemisensä olevan
merkityksellistä, hänen täytyy arvostaa sitä. (Persson ym. 2001). Ymmärtääkseen, kuinka
yksilö arvottaa tietyn toiminnan, on tärkeää tietää mikä motivoi häntä valitsemaan tietyt
toiminnat ja miksi hän on kiinnostunut ko. toiminnoista (Persson ym. 2001, Christiansen,
Townsend 2004, 8). Toiminnoilla voi olla konkreettinen arvo, symbolinen arvo tai
itseisarvo (self-reward value) (Persson ym. 2001), jotka palvelevat eri toiminnallisia tarpeita
(Doble, Santha 2008). Arvot herättävät paljon voimakkaita tunteita kuten tärkeyden tunne,
turvallisuuden tunne, kelpaavuuden tunne, tarkoituksen tunne jne. Voimakkaiden tunteiden
myötä ne luovat myös yksilölle tunteen siitä, että hän on velvollinen toimimaan arvojensa
mukaisesti. Tämä voi luoda raamit sille, miten yksilö kokee voivansa käyttää aikaa ja minkä
asioiden tekeminen on tärkeää ja millä keinoin hän kokee pääsevänsä parhaaseen
lopputulokseen (Kielhofner 2002, 52).

Toiminnan konkreettinen arvo

Toiminnan konkreettinen arvo tarkoittaa näkyvää tekemisen tulosta. Tulos voi olla jokin esine
tai esim. opittu taito, joka tuo tyytyväisyyden tunteen tekijälleen. Toiminnallaan, joka tuo
konkreettista arvoa, yksilö voi saavuttaa kontrollin, arvostuksen ja tehokkuuden tunteita ja
oppia uusia taitoja. Hevosavusteista toimintaterapiaa käyttävän terapeutti kuvailee toiminnan
konkreettisia tuloksia uusien taitojen oppimisena, kuten ratsastamaan oppimisena tai hevosen
hoitotaitojen oppimisena. Tämä tuo hänen mukaansa oppijalleen kontrollin ja tehokkuuden
tunteen (Bracher 2000). Vamman tai sairauden vaikuttaessa toimintakykyyn voi eläimen
avusta olla paljon konkreettista arvoa. Pitkä-aikaista sairautta sairastavalle lemmikkieläimen
omistajalle lemmikin hoitamisen konkreettinen arvo voi olla liikkumisen tuoma fyysinen
kunto tai päivän rytmittyminen eläimen tarpeista huolehtimisen mukaan. (Allen ym. 2000).
Fairmanin ja Huebenerin (2000) tutkimuksessa selvisi, että näkövammaiset saivat avun 28
toimintaansa avustaja-koiriensa avulla. Näiksi toiminnoiksi nimettiin muun muassa
liikkuminen kodin ulkopuolella ja kodissa, ostoksilla käyminen, siivous, vapaan-ajan
harrastuksiin osallistuminen, ruokailu jne. Näille 202 tutkimukseen osallistujalle koiralla oli
huomattava konkreettinen arvo.
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Toiminnan symbolinen arvo
Symbolinen arvo ei ole yhtä suoraan havaittavissa, kuin konkreettinen arvo. Symbolinen arvo
voi näkyä yksilöllisellä tasolla, jolloin siihen vaikuttavat ihmisen omat elämänkokemukset.
Kulttuurisella tasolla symbolinen arvostus näkyy ilmaisuna, jonka kulttuuri tai alakulttuuri
sille antaa. Tämä avaa mahdollisuuden kommunikaatioon symbolisten merkitysten kautta. Se
heijastaa ihmisen näkemystä itsestään suhteessa muuhun maailmaan (Persson ym. 2001).
Yksilö voi tuntea yhteenkuuluvuuden ja arvostettavuuden tunnetta toimiessaan kulttuurinsa
odottamalla tavalla. Hän ei voi toimia tuntematta syyllisyyttä ja häpeää toimiessaan
kulttuurinsa arvostusten vastaisesti. Ihmiset muodostavat arvoista vakaumuksia, joiden
mukaan he toimivat. Toimimalla vakaumustensa mukaisesi ihmiset ilmaisevat toisilleen
asioita, joita pitävät tärkeinä. (Kielhofner 2002, 51–53). Hasselkusin (2002, 5) sanoin
toiminnan kautta asian merkitys tulee näkyväksi. Toiminnan symbolinen arvo voi merkitä
myös tilaisuutta purkaa tunteitaan ja kokea tämän kautta helpotusta (Persson ym. 2001).
Esimerkiksi surressaan menetettyä lemmikkiä voi surra myös elämän rajallisuutta tai
aikaisempia menetyksiä elämässään.

Eläimiin liittyvä toiminta sisältää paljon symbolista arvoa. Pitkäaikaishoidossa olevalle
henkilölle pienen eläimen hoitaminen, joka vaatii kantamista, silittämistä, ruokkimista,
puhumista jne. voi symboloida tekijälleen äidin tai isän roolia (Velde ym. 2005). Työtä ja sen
kautta saavutettavaa asemaa ja taloudellista menestystä tunnutaan pitävän nykyyhteiskunnassa arvostettavana asiana. Kiireet työelämässä vähentävät perheiden yhteistä
aikaa. Nuorille tehdyssä tutkimuksessa lemmikkieläin saattoi korvata perheen aikuista iltaisin
kotona, jolloin lemmikin merkitys nuoren elämässä jopa ylikorostui. Lemmikkieläin oli myös
ystävän asemassa ja sen menettäminen oli nuorille suuri suru (Laitinen, Shemeikka 2003).

Muoti ja trendit vaikuttavat siihen, millaisia toimintoja ihmiset valitsevat ja kuinka paljon
aikaa he mihinkin toimintaan käyttävät. Toiminnallaan he rakentavat itselleen identiteettiä
(Christiansen, Townsend 2004, 7). Hankkimalla koiran ja sitoutumalla harrastamaan sen
kanssa, ihminen voi haluta luoda itselleen sporttisen koiranomistajan identiteetin, joka on
hänelle jostain syystä merkittävä. Lemmikillä on symbolinen arvo, jonka avulla viestitetään
jotakin itsestä toisille. Viestiin vaikuttaa esim. lemmikin (ja omistajan) ulkonäkö, koko ja
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käytös. Lemmikkinsä avulla henkilö voi tehdä itsestään helposti lähestyttävän tai esim.
viestittää voimaa ja itsenäisyyttä. Tämän voi havaita esim. vertaamalla pientä kanin omistajaa
kuntosalilla käyvään dobermannin omistajaan.

Toiminnan itseisarvo (self-reward value)
Tämä arvo liittyy toiminnasta nauttimiseen. Nautinto itsessään on arvo, joka on
merkityksellinen yksilölle. Nautinnon ohella kokemukseen liittyy itsensä ajattelemisen, ajan
ja paikan unohtaminen. Toimiessaan tekijä saattaa saavuttaa tilan, jossa tekijä ja tekeminen
ovat sulautuvat yhteen (Persson ym. 2001).

Mieluisaa ja merkityksellistä toimintaa tehdessään ihminen kokee nautintoa ja tyydytystä.
Nautintoon kuuluu useita tekijöitä, kuten kehoon liittyvä fyysinen nautinto, älyn käyttämiseen
liittyvä nautinto, taiteellinen nautinto sekä nautinto, joka liittyy omien taitojen avulla
haasteeseen vastaamiseen. Voimakkaimman nautinnon tunteen tuovat usein toiminnat, joihin
liittyy nautintoa usealta eri osa-alueelta. Nautintoon voi liittyä myös aistein koettava
mielihyvä. Esimerkiksi koiraa silittäessä, sen turkki tuntuu miellyttävän pehmeältä. Nautintoa
saa myös asioista, joita on valmistanut tai saanut aikaan tai ollessa sosiaalisesta
kanssakäymisestä toisten kanssa (Kielhofner 2002, 54–55). Csikszentmihalyi (1997, 28–29)
kuvailee flow-ilmiötä, jossa ihminen on täysin antautunut toimintaan, jota hän suorittaa. Flow
kokemuksen aikana toimija keskittyy siihen, mitä hän on tekemässä, eikä usein ajattele
paikkaa tai ajankulua. Tavoite voi olla haastava, mutta yksilöllä on mahdollista saavuttaa se
taitojaan käyttämällä. Flow tarjoaa välittömän palautteen toiminnasta onnistumisen
kokemuksen kautta. Flow kokemuksen jälkeen tekijä tuntee usein itsensä onnelliseksi
pohdiskellessaan suoritustaan ja saavutustaan.

Hasselkus (2002, 132) sekä Kielhofner (2002, 58) kritisoivat kulttuurimme voimakasta
taipumusta arvostaa lopputulosta enemmän kuin itse kokemusta toiminnasta. Hasselkusin
(2002, 133) mukaan toimintaterapiassa kokemus saattaa olla kaikkein merkittävin
terapeuttinen tekijä. Kokemus on täynnä merkityksiä ja ne ovat voimakkain tyytyväisyyden
tunteen lähde sekä asiakkaalle että terapeutille. Tämä puolestaan vaikuttaa yksilön terveyteen
ja hyvinvointiin. Kokemuksen näkökulmasta voidaan tarkastella myös eläimen merkitystä
niin onnistuneessa terapiatilanteissa kuin arkielämässäkin lemmikin omistajana. Ihmisen ja
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eläimen välillä on kiintymys ja empatiasuhde, human-animal-bond. Eläin ei tee paljon, mutta
se saa helposti puoleensa asiakkaan ja omistajan luottamuksen. Siihen voi helposti siirtää
erilaisia tunteita, koska se ei tuomitse ja hyväksyy ihmisen sellaisenaan (Chandler 2005, 6-7).
Eläimen kanssa toimimiseen liittyy usein myös paljon hauskuutta ja iloa (Chandler 2005, 8).
Ehkä juuri nämä kokemukset voivat olla vaikuttamassa siihen, että eläimen avulla on hyviä
tuloksia esim. vuorovaikutuksen lisääntymisestä terapiatilanteissa.

MERKITYSTEN MUODOSTAMINEN
Toiminta luo merkityksiä ja merkitykset luovat toimintaa (Persson ym. 2001 mukaan Fisher
1998, Hasselkus 2002, 133). Syy miksi joku ihminen tekee jotakin, heijastaa hänelle
merkityksellisiä asioita, jotka liittyvät kyseiseen toimintaan (Christiansen, Townsend 2004, 6)
Sitoutumalla (engagement) toimintaan, yksilön on mahdollista saavuttaa hallinnan tunne.
Toiminnat, joita hän valitsee ja joihin hän sitoutuu kuvastavat hänen käsitystään
elämänlaadusta. Kielhofner (2002, 44–45) määrittelee ihmisen tahdon (volition) ajatuksiksi
ja tuntemuksiksi itsestä toimijana. Tahto ilmenee valintoina, odotuksina, kokemisena ja
tulkintana omasta toiminnasta. Tahtoon liittyvät yksilön arvot, tietoisuus omista taidoista
ja kyvyistä sekä kiinnostuksen kohteet. Ihmisillä on paljon samanlaisia tahtoon liittyviä
toiveita ja tunteita. Ne ilmenevät esim. toiveina, pelkoina ja suunnitelmina. Tahtoa voidaan
kuvata jatkuvaksi kehäksi, jossa yksilö ennakoi, valitsee, kokee ja tulkitsee kokemaansa tai
muuttaa käsitystä omista arvoistaan, kyvyistään ja mielenkiinnonkohteistaan.

Ihminen oppii omista kyvyistään ja niiden vaikutuksesta ympäröivään maailmaan jo varhain.
Vauva oppii nopeasti huomaamaan, mitä seurauksia sillä on kun hän liikkuu tai ääntelee.
Saadessaan palautetta omasta toiminnastaan, yksilö huomaa mitä hän osaa tehdä ja missä hän
on hyvä. Tietoisuus omista taidoista ja kyvyistä tuo yksilölle myös pätevyyden ja
tehokkuuden tunteen. Pätevyyden tunne on itsearviointiin liittyvää. Ihminen tunnistaa omia
fyysisiä, älyllisiä sekä sosiaalisia kykyjään. Kulttuuri ja elämänvaihe vaikuttavat siihen, mitä
taitoja ja kykyjä yksilö pitää itselleen tärkeänä. Sairaus, kipu tai vamma myös vaikuttaa
siihen, kuinka päteväksi ihminen itsensä tunteen. Tehokkuuden tunne puolestaan viittaa
kokemukseen siitä, kuinka hyvin käyttää omia taitoja ja kykyjään saavuttaakseen
tavoitteitaan. Henkilö, joka tuntee itsensä tehokkaaksi ja päteväksi, etsii elämässään haasteita
ja mahdollisuuksia käyttäen hyväksi saamaansa palautetta omasta toiminnastaan. Tämä
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tapahtuu myös toisinpäin. Henkilö, joka tuntee olevansa kykenemätön ja osaamaton, vetäytyy
mahdollisuuksista ja haasteista sekä toiminnan tuomasta palautteesta. Sairaus voi vaikuttaa
tehokkuuden tunteeseen myös niin, että henkilö yli tai aliarvioi omia kykyjään. Tietoisuus
omista taidoista ja kyvyistä liittyy näin ollen motivaatioon tehdä asioita (Kielhofner 2002,
46).

Bracher (2002) kertoo kokemuksistaan hevosavusteisessa toimintaterapiassa. Hänen
esimerkissään kerrotaan autistisen pojan hevosavusteisesta toimintaterapiasta, jonka pituus oli
kaksi vuotta. Kertoja kuvailee terapian tavoitteiksi keskittymiskyvyn paranemisen, aggression
hallinnan sekä osallistumisen mielekkääseen toimintaan. Terapian aikana terapeutti oppi
huomaamaan lähestyvän keskittymisen herpaantumisen sekä aggressionkohtauksen. Näitä
harjoiteltiin mm. hevosen käyntiä hidastamalla ja nopeuttamalla, liikkumalla erilaisissa
maastoissa sekä olemalla eri asennoissa hevosen selässä. Terapian edetessä nähtiin pojan
keskittymiskyvyn paranevan, hän pystyi kuuntelemaan ohjeita ja noudattamaan niitä. Hän otti
myös ensimmäistä kertaa fyysistä kontaktia ohjaajaan ja näytti nauttivan ratsastuksesta.
Teoriassa tarkasteltuna voidaan ajatella pojan pätevyyden sekä tehokkuuden tunteen
(Kielhofner 2002, 46) kasvaneen terapian aikana. Aggressiivisuus väheni, mikä viittaa siihen,
että poika mahdollisesti oppi tunnistamaan tunteitaan ja hallitsemaan niitä. Hän pystyi
paremmin keskittymään mikä mahdollisesti lisäsi hänen pätevyyden tunnettaan (Kielhofner
2002, 46). Hän nautti ratsastuksesta kokemuksena, mikä puolestaan on merkittävä
terapeuttinen tekijä (Hasselkus 2002, 132).

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia koiranomistajilla on
koirasta ja sen vaikutuksesta elämässään sekä ymmärtää, miten koirakokemukset vaikuttavat
heidän toiminnalliseen hyvinvointiinsa. Saatujen tutkimustulosten perusteella oli lisäksi
tarkoitus pohtia sitä, miten koira vaikuttaa toimintaterapiassa.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimusjoukko
Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukkona oli kaverikoiratoimintaa harrastavat koiranomistajat.
Suomessa kaverikoiravierailujen pääkohderyhmät ovat lapset, kehitysvammaiset sekä
vanhukset. Koirien omistajat koirineen käyvät tapaamassa asiakkaitaan esim. kouluissa,
päiväkodeissa ja laitoksissa. Suomen Kennelliitto kouluttaa harrastajia tehtävään. (Suomen
kennelliitto 2008).

Tutkimusjoukko koostui 18 harrastajasta ympäri Suomea. Tutkimukseen osallistujat olivat
mukana

Suomen

Kennelliiton

järjestämällä

kaverikoiraohjaajille

tarkoitetulla

koulutusristeilyllä. Vastauksia tuli yhteensä 18 kappaletta, joissa oli tekstiä 62 sivua.
Kertomuksista 17 oli naisten kirjoittamia ja yksi miehen kirjoittama. Kirjoittajista 83 % (15
hlö) oli ilmoittanut ikänsä, heidän keski-ikänsä oli 39- vuotta. Ikäjakauma ikänsä
ilmoittaneilla oli 23–52-vuotta. Vastanneista 73 % oli 40–50 vuotta, 20 % yli 50 vuotta ja
7 % alle 30 vuotta. Osallistujista 10 (56 %) asui perheensä kanssa, johon kuului kirjoittajan
lisäksi puoliso ja lapset tai pelkästään lapset, kaksi (11 %) asui kaksistaan miehensä kanssa ja
yksin asui kuusi henkilöä (33 %), heistä kahdella oli aikuiset lapset. Kirjoittajista 10:llä (55
%) oli enemmän kuin yksi koira ja 8:lla (45 %) oli yksi koira.

Tutkimuksen kulku
Tutkimuksessa oli yhteistyössä Suomen Kennelliitto, jonka kaverikoiraohjaajille tarkoitettuun
koulutusristeilylle tutkija osallistui 11–12.10.2008. Risteilyllä tutkija kertoi tutkimuksestaan
harrastajajoukolle ja esitti toiveensa saada kirjoituksia aiheesta minä ja koirani. Kaikille
osallistujille jaettiin paperi (liite1), jossa kerrottiin suullisen ilmaisun tarkennukseksi tiedot
tutkimuksesta

ja

sen

tarkoituksesta.

Vapaaehtoisia

sähköpostiosoitteensa seminaarijoukossa kiertävään listaan.

pyydettiin

kirjoittamaan
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Risteilyn jälkeen kaikille ilmoittautuneille laitettiin viesti, jossa muistutettiin asiasta ja
pyydettiin esittämään mahdollisia kysymyksiä koskien tutkimusta. Lisäksi kirjeen liitteenä oli
uudestaan risteilyllä jaettu kirje (liite1). Kirjoitelmat pyydettiin toimittamaan sähköpostitse tai
kirjeenä, vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tarinat saattoi lähettää halutessaan nimettömänä.
Risteilyllä kirjoittajiksi ilmoittautui 31, joista lopulta vastasi 18. Kahden viikon vastausajan
jälkeen kirjoitelmista oli tullut 15 kappaletta jolloin kaikille, jotka eivät olleet vastanneet
lähetettiin muistutusviesti. Muistutusviestin jälkeen vastausaikaan annettiin yksi viikko.
Viikon aikana vastauksia tuli kolme lisää. Kaikki vastaukset tulivat sähköpostitse omalla
nimellä.

Tiedonantajien kirjoittamia kertomuksia alettiin lukea sitä mukaa kun niitä tuli. Tarinoita
luettiin

useita

kertoja

pyrkien

muodostamaan

ymmärrystä

ja

etsien

vastauksia

tutkimuskysymykseen. Saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisen analyysimallin mukaan.
Luotettavuuden

varmistamiseksi,

alkuperäislauseista

muutettiin

koirien

nimet.

Aineistolähtöisen analyysin jälkeen tuloksia alettiin tarkastella toiminnallisen hyvinvoinnin
näkökulmasta, liittäen ne tutkimuksen alkuperäiseen teoriaan toiminnan vaikutuksesta
hyvinvointiin. Prosessista kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmä

oli

tässä

tutkimuksessa

laadullinen.

Tehtäessä

laadullista

eli

kvalitatiivista tutkimusta, analyysin tavoitteena on kuvata merkityksiä ja merkityksellistä
toimintaa (Alasuutari 1994, 21). Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on myös kuvata
todellista elämää. Todellisuuden ymmärretään olevan moninainen, mutta kuitenkin toinen
toisiinsa vaikuttavista tapahtumista koostuva. Todellisuutta ei voi siis pilkkoa osiin
mielivaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2000, 152). Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa myös tutkijan
omat arvot ja täydellistä objektiivisuutta on laadullisessa tutkimuksessa mahdotonta saavuttaa
(Alasuutari 1994, Eskola, Suoranta 1998, Hirsjärvi ym. 2000, 152, Silverman 2005).
Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on, että tieto hankitaan todellisissa tilanteissa ja
ihminen on tiedonkeruussa tiedonantaja, kohdejoukko on tarkoituksenmukaisesti valittu ja
tapaukset ymmärretään ainutlaatuisiksi. Niiden avulla ei saada suoraan yleistettävää tietoa.
Tutkimussuunnitelma muokkaantuu ja voi muuttua tutkimuksen edetessä, eli tutkimuksen
toteutus on joustava (Hirsjärvi ym. 2001, 155). Laadullinen tutkimusmetodi valittiin, koska
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tutkittaessa koiratoiminnan merkitystä sekä vaikutusta hyvinvointiin, ollaan kiinnostuneita
asioista, joita ei voi mitata määrällisesti. Tutkijalle luontainen tapa käsitellä asioita on niiden
merkitysten ja yhteyksin pohtiminen, mikä osaltaan vaikutti tutkimusmetodin valintaan.

Tutkimustulosten tarkastelussa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi
on yleiskäsite laadullisessa tutkimusprosessissa. Sisällönanalyysissä voidaan tutkia niin
kirjoitettua, kuin suullistakin aineistoa ja analyysin avulla tarkastella asioiden sekä
tapahtumien yhteyksiä, merkityksiä ja seurauksia. Aineistoa tiivistetään niin, että voidaan
kuvailla tutkittavaa ilmiötä lyhyesti ja yleistävästi, tai saada tutkittavien ilmiöiden väliset
suhteet esille (Latvala, Vanhanen-Nuutinen 2001).

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kvalitatiivisen tutkimuksen laji. Aineistolähtöisyys
viittaa siihen, että aineistosta annetaan vapaasti tulla esille sellaisia merkityksiä, jotka ovat ko.
aineistolle ominaisia. Analyysiyksikkö esimerkiksi sana tai lause, ei siis ole siis etukäteen
sovittu tai mietitty. (Tuomi, Sarajärvi 2002, 96). Aineistosta pyritään tekemään
teoriakokonaisuus, joka pohjautuu siitä luotuihin käsitteisiin (Tuomi, Sarajärvi 2002, 97).
Usein ollaan kiinnostuneempia siitä, miten todellisuus kuvastuu tekstissä kuin siitä, ovatko
toteamukset käytännössä tosia (Silverman 2005, 160).

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysiprosessissa valitaan analyysiyksikkö, pelkistetään eli
tiivistetään aineiston vastauksia, ryhmitellään tiivistetty aineisto ja abstrahoidaan eli
yhdistetään samansisältöisiä luokkia yhteen, jotta saadaan laajempaa käsitettä kuvaavia
yläluokkia. Saatua aineistoa tulkitaan ja arvioidaan tehdyn analyysin luotettavuutta.
Olennaista on erottaa tutkittavasta aineistosta erilaisuudet ja samankaltaisuudet, sekä
luokitella aineisto niin, että eri luokat ovat toisensa poissulkevia sekä yksiselitteisiä (Latvala,
Vanhanen-Nuutinen 2001).

Eskolan ja Suorannan (1998, 145) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä poikkeavuudet
aineistossa nähdään voimavarana, koska niiden analysoinnissa tutkijan on kehitettävä
olettamuksiaan. Tässä tutkielmassa käytetään induktiivista päättelyä, joka merkitsee
konkreettisen aineiston kuvaamista käsittein (Latvala, Vanhanen-Nuutinen 2001).
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Aineiston analysointi
Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi valittiin lause. Lause sisältä merkityksiä, joita
tiedonantaja kokee koirassa ja koiratoiminnassa hänelle olevan. Tutkimusaineistolta kysyttiin
tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä, joiden vastauksia etsityt lauseet olivat. Aineistoa
analysoidessa samansisältöiset lauseet yhdistettiin ja ryhmiteltiin omiksi ryhmikseen. Aluksi
ryhmät koodattiin numeroin ja sen jälkeen pelkistetyin ilmaisuin. Myöhemmin niille annettiin
ryhmän sisältöä kuvaava nimi. Näin muodostuivat alaluokat, joita saatiin aluksi yhteensä 26
kappaletta. Analyysin jatkuessa saatuja alaluokkia yhdisteltiin edelleen niin kauan, kuin se
aineiston kannalta oli mielekästä ja mahdollista. Taulukossa 1 on esimerkki alaluokkien
muodostamisesta alkuperäisilmaisujen ja pelkistettyjen ilmaisujen kautta.

Taulukko 1. Esimerkki alkuperäisilmaisujen ryhmittelystä ja luokittelusta

alkuperäisilmaisut

ryhmät ja niitä kuvaava

alaluokka

pelkistetty ilmaus
”Lenkkeilen päivittäin

ryhmä 1: esimerkit

Koira- arjen rytmit ja

karvapoikien kanssa 4-8 km”

arkirutiineista koiran kanssa

rutiinit

”Olen joskus jopa joutunut

ryhmä 2: esimerkit koiran

Vastuu ja huolenpito

jättämään jonkin matkan pois

tuomasta vastuusta

lemmikistä

sen takia, etten ole saanut
koiralle hoitajaa”

Kun alaluokat oli muodostettu, ryhmiteltiin niitä edelleen sisällön mukaan. Ryhmittelyn
tuloksena saatiin muodostettua alaluokkia kuvaavat käsitteet, yläluokat, joita oli aluksi neljä
kappaletta. Yläluokkia yhdisteltiin niin, että lopulta niitä oli kaksi. Ne kuvasivat sitä, kuinka
koirasta oli tullut elämän varrella tiedonantajille kasvua ja kehitystä käynnistävä asia sekä
tekijä, joka toi merkittävästi sisältöä heidän elämäänsä. Yläluokat nimettiin alaluokkia
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yleisemmin kuvaavan käsitteen mukaan. Taulukossa 2 on kuvattuna alaluokista muodostuneet
yläluokat.

Taulukko 2. Kuva yläluokkien muodostamisesta

alaluokka

yläluokka

Lapsuuden kokemukset
Itsenäistyminen ja itsetuntemus
Harmaita hiuksia
Koiran paikka perheessä
Tassuterapeutti
Ystävästä luopuminen
Tulevaisuus

KOIRA KASVUN JA

Koira-arjen rytmi ja rutiinit
Vastuu ja huoli lemmikistä
Harrastusten kautta onnistumisen iloa ja ystäviä
Onnellisuuden lähde
Jaettu ilo kasvaa

KOIRA ELÄMÄNSISÄLLÖN

KEHITYKSEN
KÄYNNISTÄJÄNÄ

TUOJANA

Sisällönanalyysissa etsittiin aineistosta niitä merkityksiä ja kokemuksia, joita tiedonantajat
olivat

kertoneet

koiristaan

olleen

ja

jotka

vastasivat

tutkimuksen

tavoitteisiin.

Analyysiyksiköitä (=lauseita) ”aukikirjoitettiin” tutkijan ymmärryksen ja tulkinnan mukaan.
Analyysivaiheen jälkeen tuloksia pohdittiin toiminnan ja hyvinvoinnin teorian valossa sekä
tarkasteltiin tuloksia suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Tehdyn analyysin
tuloksista tehtiin sekä pohdinnasta tehtiin lopuksi johtopäätökset, jotka pyrkivät vastaamaan
tutkimuksen tavoitteisiin.
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TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustuloksissa aineisto on luokiteltu kahteen pääluokkaan, jotka ovat koira kasvun ja
kehityksen käynnistäjänä sekä koira elämänsisällön tuojana. Tulokset esitetään kahden
pääluokan mukaan jaoteltuina. Alaluokat on esitetty pääluokkien alaotsikkoina.

Koira kasvun ja kehityksen käynnistäjänä
Aineistossa, jota tässä tutkimuksessa käytettiin, kerrottiin laajasti koiran kanssa elämisestä.
Useat tarinat alkoivat kuvauksella kirjoittajan lapsuuden koiramuistoista. Monet kirjoittajat
kertoivat omistaneensa koiran tai haaveilleensa koirasta jo lapsena. Koiran ja omistajan välille
muodostui kiintymyssuhde, joka kesti läpi koiran elämän ja vielä sen jälkeenkin. Matkalle
mahtui useita ihmiselämän kasvunkohtia ja muutoksia iloine ja suruineen, joissa lemmikit
olivat olleet mukana. Koiran omistajat pohtivat sitä, miten koira oli vaikuttanut heidän
henkiseen kasvuunsa ja miten he olivat itse muuttuneet koiraelämän myötä. Useissa tarinoissa
koirat vaikuttivat moottorin tavoin. Koirien kanssa tapahtuneet asiat laittoivat kertojat
pohtimaan omaa toimintaansa, arvojaan, rajojaan ja suhdettaan toisiin ihmisiin. Koira saattoi
olla asia, minkä vuoksi täytyi lähteä liikkeelle silloinkin, kun oli vaikeaa. Tarinoissa kuvattiin
elämää koiran kanssa niin menneisyydessä, nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin.

Lapsuuden kokemukset
Joskus koiran kanssa saatettiin elää pitkä yhteinen taival, jonka aikana lapsesta ehti kehittyä
nuori ja aikuinen. Näistä tarinoista välittyi, ”koiraihmisen” identiteetin rakentuminen
viimeistään teini-iässä. Koiran kanssa eläminen oli pitkällä ajalla vakaasti sisäistetty
elämäntapa. Myönteiset kokemukset loivat pohjan sille, että koira haluttiin kotiin myös
aikuisiällä. Kielteisten kokemusten kautta puolestaan oli opittu, mitä voisi tai tulisi tehdä
toisin koiranomistajana.
”Minulle Siiri oli lapsuudesta rakas lemmikki, perheenjäsen, ystävä ja kumppani, jonka
kanssa

pidimme

yhtä

yli

14

vuotta

elämänmuutosten ja mullistusten keskellä”

lapsuudesta

aikuisuuteen

saakka,

kaikkien
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Yhdessä tarinassa muisteltiin lapsuutta ja kokemuksia naapurista, jossa oli koiria. Kirjoittaja
kertoi tarinassaan, että hän viihtyi naapurissa, koska siellä oli koiraelämää sotkuineen
päivineen. Aikuisuudessa hän huomasi oman elämäntyylinsä olevan samanlainen. Hän oli siis
toteuttanut jo lapsena itämään jäänyttä ajatusta siitä, millainen olisi viihtyisä koti ja elämä.
”Muistan, miten lapsena viihdyin naapurissa melkein paremmin kuin kotona, koska siellä oli
paljon koiria, en koskaan kauhistellut siellä sekasotkua, minusta siellä oli viihtyisää – minun
kotini on samanlainen.”

Kaikki koiramuistot eivät aina olleet onnellisia, vaan joukkoon mahtui myös pettymyksiä,
surua ja sellaisiakin muistoja, joissa koiraelämä ei sujunutkaan mutkitta tai ei ollut odotusten
mukainen. Taival koiran kanssa opetti siis jo varhain joitakin realiteetteja elämästä.
”Nappi lopetettiin minun tietämättäni, se vain yhtäkkiä katosi. Minusta vanhempani tekivät
väärin, kun eivät kertoneet asiasta minulle, olisin halunnut haudata sen ja viedä haudalle
kukkia.”

Itsenäistyminen ja itsetuntemus
Jotkut

kirjoittajista

kertoivat

koiran

vaikuttaneen

heidän

itsenäistymiseensä

ja

aikuistumiseensa, aika yllättävälläkin tavalla. Koira oli vaikuttanut valintoihin ja sitä kautta
myös elämän suuntaan. Eräälle koiran hankinta merkitsi kannustinta siihen, että muutto
lapsuuden kodista oli edessä, koska vanhemmat eivät hyväksyneet koiraa. Kirjoittaja kertoi
myös siitä, kuinka tärkeää hänelle oli, että vanhemmat myöhemmin hyväksyivät ja
ymmärsivät hänen koiraharrastuksensa sekä oppivat myös pitämään koirista. Koira merkitsi
hänelle ehkä irtaantumista vanhemmista koiran hankita päätöksen kautta ja toisaalta koiran
avulla ”pehmeää laskua” omaan elämään. Toinen kirjoittaja puolestaan kuvasi sitä, kuinka
koirapiireissä ei ollutkaan helppo tulla toimeen kaikkien kanssa, vaikka yrittikin.
Tapahtumaketjun seurauksena hän huomasi uusia puolia itsessään
”Ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin laittamaan ”välit poikki” jonkun kanssa. En ikinä
olisi uskonut, mitä koirat voivat tuoda tullessaan. Loppujen lopuksi kokemus oli minulle
hyväksi ja siinä oli varmaan kyse myös muunlaisesta itsenäistymisestä, en ollut pelkästään
kiltti ihminen ja osasin pitää puoleni”.

Koiralla voi olla merkitystä itseluottamuksen kasvussa. Itselle tärkeän asian löytäminen, sen
eteen työskenteleminen sekä vaikeuksin voittaminen ja onnistuminen olivat teemoja yhdessä
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tarinassa. Niiden kautta kirjoittaja sai uudenlaista itsevarmuutta, joka vaikutti hänen
itsetuntoonsa.
”Koirien avulla minusta, ujosta pienestä tytöstä, on kasvanut sosiaalinen, rohkea ja avoin
nuori nainen.”’

Ihastuminen ja seurustelu kuuluvat usean nuoren aikuisen elämään. Koira saattaa joskus
muodostua seurustelusuhteen koetinkiveksi ja sydämenvalittu vääräksi henkilöksi, jos hän ei
hyväksy toiselle tärkeää asiaa. Eräässä tarinassa näkemykset eläimen tuomista iloista ja
haitoista olivat olla päinvastaiset, mikä aiheutti suhteeseen ristiriitaa.
”Helposti juuri toisen rakkaasta lemmikistä muodostuukin suhteeseen varsinainen
kynnyskysymys monessa kohdassa.”

Koirien kanssa tekeminen oli ollut joillekin kirjoittajille väline itsetuntemuksen kasvuun. Se
oli voinut opettaa omia rajoja ja toisaalta myös keinoja esim. purkaa tunteitaan tai nauttia
olosta. Itsensä oli voinut oppia tuntemaan sen kautta, minkä kokee tärkeäksi tai
välttämättömäksi henkisen hyvinvoinnin kannalta.
”Tänä päivänä pystyn hyvin määrittelemään oman vointini sen mukaan miten paljon jaksan
touhuta koirien kanssa. Jos olen niin väsynyt kun tulen kotiin, etten jaksa lenkille lähteä, niin
silloin tiedän, että tahti on liian "kova".”

Koiria seuraamalla yksi kirjoittaja kertoi oppineensa elämästä jotakin. Hän tunnisti koiran
kyvyn nauttia hetkestä, johon myös hän elämässään pyrki.
”Koirat elävät hetkessä, eivät kiukuttele vanhoista asioista ja ovat aidosti iloisia. Meillä
aikuisilla on paljon opittavaa koirista, ja olen pyrkinyt elämään elämääni näillä eväillä.”

Kirjoittajat pohtivat itseään ja omaa elämäänsä koirien rinnalla. Muutoksia itsessä koiran
tulon jälkeen oli havaittavissa. Koiran kanssa touhuaminen vei ajatukset itsestä toisaalle ja sai
olon tuntumaan nuoremmalle.
”Vilman tulon jälkeen, en niin kauheasti mieti asioitani,”
”Jotenkin olo tuntuu nuoremmalta kuin mitä ikäni on.”

Toiminta koirien kanssa auttoi joitakin kirjoittajia tunnistamaan itseään ja omia tarpeitaan.
Koiran kanssa toimiminen saattoi olla mittari sille, kuinka hyvin itse jaksaa. Toisaalta se
saattoi olla myös keino omien tunteiden purkamiseen ja olotilan tasoittamiseen. Omien
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valintojen ja niiden seurausten perusteleminen ja pohtiminen itselleen, lisää itsetuntemusta ja
oman arvomaailman kehittymistä.

Harmaita hiuksia
Kertomuksissa kuvattiin myös asioita ja tapahtumia, jotka eivät olleet menneet toiveiden ja
suunnitelmien mukaan. Koiran kasvatuksessa jouduttiin kokemaan epäonnistumisia ja
takapakkeja, joiden kautta kehityttiin koiran kasvattajana ja mahdollisesti ihmisenäkin. Koiraallergia oli asia, jota pohdittiin viidessä kertomuksessa. Allergiaperheissä koiranomistajat
joutuivat puntaroimaan, miten tärkeää koiran omistaminen heille oli. Ristiriita koiran
tuomassa ilossa ja sen aiheuttamissa allergiaoireissa sekä ympäristön suhtautumisessa toi
paineita monelle. Koiran myötä ”harmaantuneet hapset” kertoivat tiedon ja taitojen
lisääntymisestä sekä omien valintojen takana seisomisesta.
”Itse koin alun todella rankkana. Monta kertaa pääsi ärräpäitä kun tulin töistä kotiin ja taas
olivat paikat sekaisin tai naapuri valitti.”

Hankaluuksia toisen ihmisten kanssa saattoi aiheuttaa koiran luonne, jolloin vierailut ja muu
kanssakäyminen niiden kanssa, jotka eivät koirasta välittäneet, vaikeutui.
”Koirat ovat aika kovaäänisiä haukkuessaan. Silloin kun joku vieras tulee meille ne
riehaantuvat liikaa”.

Koiran koulutus ensikertalaisille voi olla haastavaa ja tarvitaan tietoja ja taitoa, jotta siinä
onnistutaan. Koiran ottaessa laumanjohtajan paikan, siitä kärsii koko muu perhe.
”Emmekä me ehkä sitten osanneet ottaa koiralta luuloja pois tarpeeksi ajoissa ja Laku otti
perheessämme johtajuuden itselleen. ”

Lemmikkien omistajat kertoivat, että syntyneiden koiraongelmien ratkaisussa auttoi sekä
opiskeltu tieto että toisten ohjeet ja apu. Joskus asioita ei ehditty korjata ajoissa ja omistajalle
jäi syvät haavat ikävistä kokemuksista.
”Minulla oli hirvittämän paha olo sen vuoksi, että tiesin, että kaikki oli meidän ja etenkin
minun syytäni. Tämä tapaus oli niin kova isku, että vasta nyt lähes kolmenkymmenen vuoden
jälkeen olen pystynyt siitä puhumaan.”
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Allergian ei haluttu estää koiran hankkimista, vaan tarinoissa etsittiin ratkaisuja koiran
hankkimiseen. Hankinta saattoi vaatia erityisjärjestelyjä tai lemmikinomistaja koki joutuvansa
ristiriitaan esim. lääkärien ohjeiden tai mielipiteiden kanssa. Lemmikki koettiin kuitenkin niin
tärkeäksi, että oltiin valmiita tekemään uhrauksia, ottaman terveydellisiä riskejä ja keksimään
ratkaisuja. Toisilla koiratonta elämää oli kestänyt vuosia, mutta lopulta koira kuitenkin
hankittiin elämäntilanteen muututtua. Toisilla taas koiran aiheuttamien allergiaoireiden vuoksi
syötiin lääkkeitä. Joissakin kodeissa oli kokeiltu ns. siedätyshoitoa ja toiset olivat hankkineet
rodun, jonka tiedettiin aiheuttavan vähemmän allergisia oireita turkin ominaisuuksien vuoksi.
Muutamalla koirat olivat ulkokoiria, jolloin ne eivät tuoneet allergeeneja sisätiloihin.
”Elin elämääni vähän vaillinaisena ja sydämessäni suru siitä etten itse eikä perheeni voi
koskaan ottaa koiraa, etteivät lapseni saa tutustua näihin ihaniin olentoihin”.

Muutamassa kertomuksessa koira oli hankittu allergiasta huolimatta. Joskus allergiaoireet
katosivat tai vähenivät koiran omistamisen myötä ja kertojat kokivat onnen hetkiä siitä, että
koira oli hankittu. Kaikissa tarinoissa näin ei kuitenkaan käynyt, vaan koiran kanssa eläminen
vaati sitä, että täytyy esim. käyttää lääkitystä ja koira aiheuttaa oireita.
”Koira on tärkeä myös aikuiselle lapsellemme, vaikka hänen hengityksensä muuttuukin sitä
mukaa raskaammaksi mitä pidempään hän vierailullaan kotona viipyy.”

Joissakin kertomuksissa oli jouduttu maksamaan kokemuksen tuoma kova hinta, jonka kautta
tiedon ja taidon merkitys opittiin. Allergiasta ja koiran omistamisesta kerrottiin tarinoissa
yllättävän paljon. Koteihin oli hankittu koira, vaikka se saattoikin aiheuttaa fyysisiä oireita.
Hankaluuksien kautta koiranomistajat joutuivat punnitsemaan sitä, miten tärkeää koiran
omistaminen heille todella oli.

Koiran paikka perheessä
Perheessä koira saattoi vaikuttaa siihen, mitä asioita tehtiin yhdessä, mihin voitiin mennä
yhdessä koiran kanssa ja mitkä vaihtoehdot jäivät koiran vuoksi automaattisesti pois. Koiran
kuvattiin tuovan perhe-elämään lämpöä ja kodikkuutta. Vanhemman ja lapsen suhde varsinkin
murrosiässä ja aikuisuudessa saattoi vahvistua yhteisen koiranhoidon tai aktiivisen
koiraharrastuksen kautta. Koira ei kuitenkaan ollut pelkästään auvoinen onnellisuuden tuoja,
vaan siitä aiheutui muun muassa riitoja puolisoiden välille. Riidat koskivat esim. koiriin
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kuluvaa rahaa ja aikaa. Erimielisyyksistä aviopuolisoiden välillä oli kerrottu yhdessä
tarinassa.

Koiralla oli perheessä tärkeä tehtävä lasten seuralaisena ja perheenjäsenenä. Lapsen ja koiran
välistä suhdetta kuvattiin lämpimäksi ystävyydeksi ja koiraa ”ukkosen johdattimeksi” silloin,
kun murrosiässä tunteiden heilahtelut olivat voimakkaita. Koiran avulla vanhemmat toivovat
myös poistavansa lapsilta yksinäisyyden tunnetta esim. silloin kun he tulivat koulusta kotiin.
Koiran ja lapsen läheisen suhteen kautta koiran tärkeys ja koiraelämän mielekkyys siirtyi näin
sukupolvelta toiselle. Koiralla oli kertomusten perheissä merkittävä rooli elämän pehmeiden
arvojen opettajana. Koiran avulla lapselle saatettiin välittää toisesta huolehtimisen ja vastuun
arvomaailmaa. Koiran ja ihmisen yhteinen elo alusta loppuun elämänkaareen mahtuvine
iloine ja suruineen koettiin lapselle merkitykselliseksi elämän opettajaksi.

Koiralla oli useissa kertomuksissa merkitys perhettä yhdistävänä tekijänä. Se toi lämpöä ja
iloa perheeseen. Sen touhuille saattoi nauraa ja koiran kanssa tapahtuneita asioita muistella
yhdessä. Koira oli kaikille mieluinen kaveri, joten siihen liittyvät asiat myös kiinnostivat
kaikkia perheenjäseniä.
”Kaikille siitä tulee persoona UNO.”
”Perheelleni koirat ovat tuoneet lämpöä ja yhteisyyttä.”

Tarinoissa koira täytti jotain paikkaa, joka muuten olisi tyhjä. Ehkä tuo paikka on ”ikuisen
lapsen” paikka. Karvaisen lapsen hoitoon saattoivat osallistua niin perheen aikuiset, kuin
lapsetkin.
”Automatkoilla koiran hyvinvoinnista kaikki kantavat ekaksi huolta.”

Koiran kuvattiin helpottaneen perheen yhteisten ja suunnitelmien tekoa. Ehkä yhtenä syynä
tähän on se, että koiraa ei voi ottaa minne tahansa mukaan. Perheen matkavalinnat oli tehtävä
sen mukaan, mihin koira voidaan ottaa ja missä myös sillä on mukavaa, jos sopivaa
hoitopaikkaa ei ole. Koira on otettava huomioon monen muunkin suunnitelman tekemisessä,
mikä saattaa rajata perheenjäsenten erilaisia toiveita neutraalilla tavalla.
”Niiden kanssa vietettiin lomat, ne olivat aina ja kaikkialla mukana. Jos ei koiria saanut ottaa
mukaan, silloin ei menty minnekään.”
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Tarinoissa koira yhdisti perheenjäseniä ja sukulaisia toiminnan kautta. Kertomuksissa
saatettiin harrastaa yhteisiä koiraharrastuksia ja usein harrastajina olivat yhdessä perheen
aikuistuva tai jo aikuinen tytär ja äiti. Koira saattoi olla myös pariskunnan yhteinen harrastus.
”Minulla ja tytölläni on yhteinen harrastus. Tämä tuo entisestään yhteenkuuluvuuden
tunnetta.”

Yhdessä kertomuksessa aikuinen tytär ja isä ottivat yhdessä koiran tilanteessa, jossa koiran
hoitaminen olisi kummallekin yksinään saattanut olla liian raskas. He saattoivat hoitaa
yhteistä koiraansa vuorotellen. Toisessa tarinassa puolestaan aikuinen tytär iloitsi siitä, että
hänen vanhempansa ovat hyväksyneet hänen koiraharrastuksensa, mitä he eivät aiemmin
arvostaneet. Molemmissa kertomuksissa vanhempien ja aikuisen lapsen suhteen lähentyminen
on merkittävää, vaikka tarinat ovat hyvin erilaisia. Toisessa tarinassa yhteinen koira varmasti
yhdisti isää ja tytärtä erityisellä tavalla. Toisessa tarinassa puolestaan koiran hyväksyminen
paransi tyttären ja vanhempien suhdetta ja tyttärelle on merkityksellistä, että hän on saattanut
osoittaa vanhemmilleen, mikä on hänelle tärkeää.
”Pohdimme isäni kanssa mitä tehdä, kun ilman koiraa ei voi elää! Teimme yksimielisen
päätöksen että otamme yhdessä koiran ja meille muutti yhteishuoltajuus koira.”
”Oli ilo huomata, että koiraharrastukseni oli tehnyt myös vanhempieni mielessä läpimurron
ja että asia ruvettiin ottamaan tosissaan.”

Tarinoissa kuvattiin paljon sitä, miten koira yhdisti perheenjäseniä keskenään ja kuinka se oli
kaikille tärkeä. Yhdessä kertomuksessa oli kuitenkin muista poiketen tuotu esille myös se,
miten koirasta saattoi tulla joskus perheessä riitaa. Se oli välillä parisuhteen ”kolmas pyörä”.
Puolisoiden erilaiset näkemykset koiran paikasta perheessä saivat aikaan mustasukkaisuutta ja
erimielisyyttä. Kertomuksessa epäiltiin myös sitä, että riitoja saattaisi olla myös ilman koiria,
toisesta asiasta.
”Välillä minusta tuntui, että mies oli mustasukkainen koirille. Toisaalta ymmärrän häntä,
koirat kulkivat aina perässäni ja nukkuivat vieressäni, mies rakensikin parvisängyn ja koirat
eivät enää päässeet viereeni”.

Oli myös kertomuksia, missä puoliso ei pitänyt koiraharrastusta itselleen tärkeänä, mutta
ymmärsi toista ja antoi tälle mahdollisuuden lemmikin pitoon ja siihen liittyviin harrastuksiin.
Koira on kuitenkin koko perhettä koskeva hankinta. Se elää perheessä ja se vaikuttaa kaikkien
olemiseen ja tekemiseen eri tavalla kuin harrastus, joka ei ole sidottu elävään eläimeen.
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”Vaikka mieheni ei olekaan mikään "koiraihminen" hän tietää koirien merkityksen minulle ja
antaa vapaat kädet kaikkeen koiriin liittyvään.”

Tarinoissa koiralla oli tehtävä lapsen seuralaisena silloin, kun lapsi joutui viettämään aikaa
yksin kotona, esim. koulusta tullessaan. Koira oli voitu hankkia perheeseen osittain siksi, että
siitä haluttiin lapselle seuralaista muuten yksinäisiin iltapäiviin. Muutamissa tarinoissa
kirjoittajat itse muistelivat, kuinka kiva oli ollut lapsena tulla kotiin, kun sillä oli koira
odottamassa, mikä saattoi olla kimmoke hankkia koira lapsen ollessa kouluiässä. Koiran
kerrottiin helpottavan murrosikäisen elämää. Koira ei kerro sille uskottuja salaisuuksia, eikä
toisaalta kommentoi tai arvostele herkässä iässä olevaa. Siltä on helppo hakea lohtua, koska se
on aina paikalla ja sen voi ottaa helposta ”omaan puolueeseensa”.
”Kotona olisi aina joku odottamassa ja helpottamassa yksinoloa koulun jälkeen.”

Koiran kuvattiin huolehtivan pienemmistä perheenjäsenistä ja olevan niiden tärkeä ystävä.
Koiran merkitys ystävänä ja koiranomistajan identiteetin kehittyminen jo lapsuudessa, jatkoi
tarinoissa kulkuaan jo ainakin toisessa sukupolvessa.
”Esikoisemme oppi jopa ensin haukkumaan, ennen kuin puhumaan. Hän nauroi myös
makeimmat naurut koirien leikeille.”

Useissa kertomuksissa koiralla oli symbolinen kasvatustehtävä perheessä. Sen avulla lapsille
haluttiin opettaa empatiaa ja toisista huolehtimista. Koiran tarpeisiin vastaamista verrattiin
toisesta

ihmisestä

huolehtimiseen.

Säännöllisen

koiranhoidon

toivottiin

opettavan

vastuuntuntoa kasvavalle jälkipolvelle.
”Poika oppi vastuuta sellaista kohtaan joka ei itse pysty huolehtimaan itsestään. Oppi
näkemään sen tosiasian, että pieni lapsi on aivan samassa tilanteessa. Sekään ei pärjää ellei
ole joku joka huolehtii.”

Yhdessä kertomuksessa kuvailtiin sitä, kuinka tärkeää on vanhempien sukupolvien jakaa
oppejaan nuoremmille. Koirien elämää seuraamalla asian merkityksen saattoi nähdä
konkreettisesti. Näin toivottiin myös ihmisten elämässä olevan, vaikka yhteiskunnan
muutosten myötä ei tällaista tilannetta meidän yhteiskunnassamme juuri enää ole
”On rentouttava katsella kuin vanha mummo pelehtii pienen pennun kanssa jakaa sille
oppejaan. Niin se kuuluisi mennä ihmisilläkin, vanhat ja viisaat jakaisivat tiedon ja taidon
seuraaville sukupolville, ikävä kyllä niin ei aina ole.”
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Eräässä kertomuksessa kuvattiin koiran kuoleman merkitystä perheen lapsille. Koira elämän
loppuminen antoi lapsille käsityksen elämän rajallisuudesta. Koiran kuolemaa suremalla he
saattoivat kokea vaikeita tunteita tutussa turvallisessa ympäristössä läheisten kanssa, joille
lemmikin menetys oli myös suuri suru.
”Koko perheen läsnäolo itse tapahtumassa ja sen jälkihoidossa antoi lapsillekin
häivähdyksen elämän vaikeista asioista ja niiden kohtaamisista. Se oli viimeinen ja
ylikäymätön palvelus parhaalta ystävältä.”

Tassuterapeutti
Useissa tarinoissa kertojat kertoivat elämänvaiheista, jotka olivat olleet raskaita ja
kuormittavia

monella

tapaa.

Koiraa

kuvattiin

tällöin

yhdeksi

tärkeäksi

tekijäksi

selviytymisprosessissa. Koiralla oli ollut näissä tarinoissa suuri merkitys surusta ja
koettelemuksista toipumisessa ja elämän jatkamisessa eteenpäin. Koirat ovat tuoneet toivoa ja
iloa murheista, surusta tai sairaudesta kärsivän elämään.
”Jos koria ei olisi vierellä aina ollut, en olisi jaksanut elää”
”Koira sai minut jaksamaan päivästä toiseen eron jälkeiset ensimmäiset vuodet.”

Vaikeasta sairaudesta toipunut kirjoittaja kuvasi elämäänsä sairauden ja koiranpennun kanssa.
Hän kuvasi koiran vaikuttaneen hänen paranemisprosessiinsa paljon, koska sen antoi voimaa
jaksaa eteenpäin. Koira tarvitsema hoiva ja sen silloinen heiveröinen pennun olemus olivat
kirjoittajalle voimia antavia asioita. Koira ei puhu, mutta toiminnallaan osoittaa omistajalleen,
että se ymmärtää ja on huolissaan. Ehkä myös hiljainen empatian osoittaminen ja
kiintymyssuhde koiran ja omistajan välillä on lohduttava asia.
”Iida vaistosi aina minusta milloin olin heikkona ja saanut rankkoja hoitoja. Koira haistaa
solumyrkyt iholta ja nuolee kovasti ranteita ja kasvoja.”

Koirat voivat olla syy herätä aamulla ja suoriutua päivän askareista. Koiran hoivaamisesta tuli
keino selvitä raskaan ajan yli, vaikka ajatus olikin joillain kirjoittajilla ollut aluksi
päinvastainen. Oli voitu murehtia, miten jaksaa vielä lemmikkienkin hoito, kun elämä koitteli
niin, että itsestäkään ei olisi aina jaksanut huolehtia. Vastuu lemmikin hyvinvoinnista oli niin
suuri, että se pakotti huolehtimaan samalla myös itsestä. Itsensä tärkeäksi tunteminen oli

29

myös tekijä, joka lemmikin kautta nousi merkittäväksi asiaksi. Itsestä täysin riippuvaisesta
olennosta haluttiin pitää hyvää huolta.
”Työttömänä ei olisi ollut juurikaan syytä nousta sängystä, mutta koiria kohtaan
tuntemani vastuun takia se oli itsestään selvää.”

Koirat saattoivat olla keino paeta ikävästä tilanteesta ja päästä irti asioista, joita ei halunnut
kohdata. Koiran läsnäolo tällaisessa tilanteessa oli omistajalle lohdullinen. Koiran kanssa
pääsi toisenlaiseen ympäristöön, jossa saattoi ottaa etäisyyttä hankalaan tilanteeseen.
”Opin jo nuorena, että kun tilanne kotona tuntui pahalta (vieraita, juhlia, juomista,
sanaharkkaa), niin otin koiran ja lähdin ulos selvittämään ajatuksiani ja pakenemaan
ahdistavaa tilannetta.”

Useissa kertomuksissa kuvailtiin koiran merkitystä kuuntelijana ja olentona, jolle puhutaan
murheista. Eräässä tarinassa kuvattiin sitä, miten aviopuoliso ei halunnut jakaa tunteitaan
muiden kanssa, mutta vaimo huomasi hänen puhuvan koiralle. Koiralle puhumalla voi sanoa
asioita ääneen, mikä saattaa auttaa niiden purkamisessa ja käsittelyssä.
”Mieheni puhui koiralle ikään kuin purkaakseen tunteitaan.”

Kaikille koira ei kuitenkaan merkinnyt sitä, jolle kertoa murheita, vaan sitä, jonka kanssa
iloittiin ja nautittiin toisten ihmisten seurasta. Koiran avulla elämään tuli merkittävästi
sisältöä.
”Elämä olisi ollut täysin tyhjää ilman koirien seuraa ja niiden kautta tulleita harrastuksia ja
ihmisiä, ystäviäkin. Minulle ei ole niinkään tärkeää ollut turkki, jota vasten itkeä ja
koskaan en koirille puhu murheistani”.

Vaikeassa elämätilanteessa voi vanhempien voimavarat olla vähissä, jolloin koira saattaa
monessa tilanteessa oli hyvä lohduttaja. Se jaksaa kaikesta huolimatta olla positiivinen ja
läsnä oleva. Sen lisäksi, että omistajat kertoivat mitä koira on merkinnyt heille itselleen, he
kuvailivat siitä saatua apua erityisesti lapsille.
”Vaikka elämä oli kuinka karmeaa, koulu meni päin honkia, biologiset vanhemmat eivät
ottaneet yhteyttä, yksi asia oli ja pysyi. KOIRAT. Ne olivat aina ja koko aika olemassa omina
hölmöinä itsenään.”
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Hoitorutiinien kuvattiin helpottavan raskasta arkea. Niitä tehdessä ja ajatellessa ei tarvitse
koko ajan kiinnittää huomiota synkkiin asioihin. Tekeminen voi myös tuoda selviytymisen
tunnetta vaikeassa tilanteessa. Ihmisten tapaaminen ja jutteleminen toisia koiraihmisiä
kiinnostavista asioista, voi tuoda tarvittavaa lepoa ja etäisyyttä omiin raskaisiin asioihin.
”Erilaiset

rutiinit,

ruokakupin

ja

vesikupin

täyttö

ja

antaminen,

ulkoilutus,

lääkärissäkäynneistä ja rokotuksista huolehtiminen, eläinten helliminen ja niille jutteleminen
ym. ym. tekevät hyvää vakavasta kriisistä toipuvalle sielulle.”
”Koirapuistossa käynti voi olla hyvin terapeuttista, koska siellä tapaa ihmisiä, jotka eivät ole
niin tuttuja, että välttämättä tietävät mitä kurjaa sinun elämässäsi on meneillään.”

Koiran merkitys tukena raskaissa elämäntilanteissa nousi keskeiseksi teemaksi kirjoituksissa.
”Tassuterapeuteista” ja niiden merkityksestä puhuttiin paljon. Teemoina kertomuksissa oli
koira kuuntelijana, pehmeänä, myötäelävänä ja tarvitsevana olentona sekä koiran merkitys
kodin ulkopuolisen elämän ja rutiinien virittäjänä. Raskaissa elämäntilanteissa korostui koiran
roolissa edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi se, että niistä piti huolehtia ja huolehtimisen
kautta omistajat ”saivat elämästä kiinni. Lisäksi he saivat irtiottoa kodin ja omaan
tilanteeseensa lähtemällä kotoa koiran kanssa pois ja keskustelemalla sekä harrastamalla
toisten ihmisten kanssa.

Ystävästä luopuminen
Koiran elämä on yleensä paljon lyhyempi kuin ihmiselämä. Monissa tarinoissa muisteltiin
hetkeä, jossa ystävästä täytyi luopua. Ystävän menettämistä oli kuvattu tunteikkaasti, joka
välittyi myös lukijalle. Koiran elämä oli ollut niin voimakkaasti osa omaa elämää, että siitä
luopuminen oli kuin luopumista palasesta itseään. Koiran merkitys näkyy tarinoissa, joissa on
kerrottu sen elämän loppumisesta. Koskettavista kertomuksista tulee esille, kuinka tärkeästä
ystävästä on ollut kysymys.
"Muistan vielä sen tuskan kun isä lähti viemään koiraa ja viimeisen kerran silitin sen selkää
koiran kävellessä ohitseni.”

Koiran elämän lyhyyden vuoksi sen lähtöön osattiin myös valmistautua usein jo etukäteen.
Koiran viimeisiä elinaikoja kuvailtiin tärkeinä ja arvokkaina. Jo otteessaan koiran tietää, että
siitä on aikanaan luovuttava. Monet kirjoittajat kertoivat käyneensä läpi koiran kuoleman
useita kertoja. Luopumisen hetkellä heistä saattoi tuntua, että sellaista surua ei halua enää
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käydä läpi, mutta ajatukset muuttuivat aika nopeastikin ajan myötä. Luopumispäätös oli
useille raskas, mutta se ymmärrettiin velvollisuutena, joka täytyi tehdä, koska sen tiedettiin
olevan koiralle paras.
”Joka kerta, kun sen surun käyn läpi, päätän, että enää en ota koiraa!”
”Ikiuneen saattaminen on pahinta, mihin koiran kanssa joutuu. Toisaalta se on viimeinen
palvelus, jonka rakkaalle lemmikilleen voi tehdä.”

Koirasta luopuminen on usein surun aihe, mutta kaikissa elämäntilanteissa se ei kuitenkaan
ole välttämättä yhtä vaikeaa. Lemmikin pois antaminen ja lopettaminen merkitsevät lisäksi eri
asioita. Asian pohtiminen ja käsitteleminen etukäteen voi myös helpottaa tilannetta
”Allergian vuoksi koirasta luopuminen ei ollut kovin vaikeaa. Kenties se johtui kiireisestä
elämäntilanteesta lasten kanssa.”

Koira kuolemalla oli kirjoittajille vertauskuvallisia merkityksiä. Suremalla rakasta lemmikkiä
saattoi surra myös muita menetyksiä elämässään.
”Itkin ja surin samalla hiljattain kuollutta isääni ja kaikkia niitä koiria, joita en saanut
haudata.”

Joskus koirasta luopuminen tapahtui äkillisesti ja erityisen tuskallisesti, esimerkiksi siksi, että
siitä jouduttiin yllättäen luopumaan sen aggressiivisuuden vuoksi. Nämä kokemukset jättivät
syvät jäljet kirjoittajien mieliin. Koiran aiheuttamista ongelmista tunnettiin syyllisyyttä ja
häpeääkin sen lisäksi, että surua oli itselle rakkaan lemmikin kuolemasta. Uutta koiraa ei ehkä
haluttu hankkia vuosikausiin tapahtuman jälkeen.
”Se oli karmea ilta, ihan kuin joku perheenjäsen olisi surmattu. Mieheni itki sen jälkeen kaksi
päivää ja sanoi, että koiraa tähän huusholliin ei enää hankita.”

Koiran kuolema on asia, joka lähes jokaisen koiranomistajan täytyy kohdata jossain
vaiheessa. Koiran kuolema eroaa ihmisen kuolemasta siinä, että usein omistaja tekee
päätöksen siitä, milloin on aika lähteä. Kuolemaan on tällöin voitu varustautua etukäteen,
mutta se on siitä huolimatta hyvin surullinen hetki monelle. Kirjoittajat kuvasivat koiran
lopettamispäätöstä palvelukseksi ystävälle, jonka kärsimykset haluttiin lopettaa. Koiran
kuolema muutti kirjoittajien elämää ja sai aikaan monenlaista pohditaan. Se saattoi olla hetki,
jolloin pysähdyttiin miettimään elämää taaksepäin tai vaikea päätös, jossa täytyi pohtia sitä,
mikä on oikein. Koiran kuoleman yllättävällä tavalla saattoi muuttaa kirjoittajan käsitystä
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itsestään. Koira jäi useissa tarinoissa elämään omistajan mieleen vahvasti kuolemansa jälkeen.
Kaikilla tarinoilla ei kuitenkaan ollut onnellinen, tavallinen loppu, vaan joskus koirasta piti
luopua yllättäen esim. onnettomuuden vuoksi tai sen takia, että koirasta tuli arvaamaton
ihmisiä kohtaan. Näissä tarinoissa koiran merkityksestä tuli toisenlainen sen elämän
jälkeenkin. Se jätti kysymyksiä auki ja kertojat kokivat huonoa omaatuntoa ja syyllisyyttä
tapahtuneista asioista. Syyllisyys saattoi tuntua vuosia, mutta se muutti ihmisten toimintaa
oman pohdinnan ja kokemuksen kautta. Usein koettiin tärkeäksi asioiden selvittäminen ja
tiedonhankinta.

Nykyhetki ja tulevaisuus
Useissa tarinoissa ilmeni, että koiran omistaminen merkitsi kirjoittajille valintaa, minkä
vuoksi oltiin valmiita karsimaan muista asioista ja elämään ”koirien ehdoilla”. Koirat
saattoivat viedä ison osan vapaa-ajasta ja keventää kukkaroa huomattavasti. Kertojat esittivät
itselleen kysymyksiä miksi, mutta eivät löytäneet niihin helposti vastausta. Tulevaisuutta
pohdittiin eri näkökulmista. Koiran tuomat rajoitteet innostivat miettimään vaihtoehtoa, että
koiraa ei tulevaisuudessa olisikaan. Suurimmassa osassa kertomuksia koira osana elämää oli
kuitenkin itsestään selvä vaihtoehto myös tulevaisuudessa.
”Kaikki harrastukseni liittyvät koiriin, parhaat ystäväni ovat koiraihmisiä, kaikki rahani
menevät koiriin, kirjahyllyni on täynnä koirakirjoja. Olin aina haaveillut sellaisesta elämästä,
vaikka en ymmärrä, miksi”.

Kirjoittajat kertoivat miettineensä hyviä niitä myönteisiä puolia, joita liittyy koirattomaan
elämään. Pohdintojen ja helpomman elämän houkutusten jälkeen he kertoivat päätyneensä
aina uudestaan valitsemaan koiran. Koiriin liitettiin vastuu, joka niistä täytyy lemmikistä
kantaa. Vastuu ja vaivat koettiin lopulta kuitenkin pienemmäksi kuin koirasta saadut ilot.
”Joskus mietin, minkälaista elämä olisi ilman koiria. Saisi iltavuoroon mennessä nukkua
aamupäivän, talo pysyisi siistinä, voisi matkustella. En kuitenkaan vaihtaisi tätä pois”.

Koirat eivät näissä tarinoissa ole vain tässä hetkessä merkitseviä olentoja, vaan ne innostavat
haaveilemaan ja suunnittelemaan tulevaa ja katsomaan elämää eteenpäin. Tämän hetkinen
ajankäyttö koira-asioihin liittyvien asioiden parissa tuntuu merkityksellisiltä tulevaisuuden
näkökulmasta.
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”Ajatus siitä, että omalla kennelnimellä kasvatettu pentue voi olla todellisuutta kolmen tai
neljän vuoden kuluttua, on innostava. Se antaa myös tarkoituksen tai oikeutuksen sille ajalle
jonka käytän netissä koirasivuilla surffailuun.”

Yksi koiranomistaja pohti tulevaisuuden mahdollisuuksia ilman koiraa, eikä ollut varma
uuden koiran hankinnasta.
”Ilman koiriani matkustelisin luultavasti enemmän. Osittain tästä syystä en osaa tällä
hetkellä sanoa, otanko vielä joskus uuden koiran.”

Yhdessä tarinassa pohdittiin tulevaa silloin, kun itsellä ei ehkä ole mahdollisuutta tai voimia
enää huolehtia koirasta. Kirjoittaja kertoi toivovansa, että hänellä olisi silloinkin mahdollisuus
kontaktiin eläinten kanssa.
”Kun en enää lemmikin pitoon itse kykene, toivon että joku ystävällinen ihminen antaa minun
olla kontakteissa hänen eläimensä kanssa.”

Koira elämänsisällön tuojana

Koirat olivat kirjoittajille iso osa heidän elämäänsä. Ne vaikuttivat sekä arjen kulkuun ja siinä
tehtyihin valintoihin että vapaa-ajan tekemisiin. Kirjoittajat kertoivat luoneensa merkittävän
sosiaalisen verkoston koirien avulla harrastusten kautta.

Koira-arjen rytmi ja rutiinit
Arki koiran kanssa sisältää rutiineja, jotka täytyy hoitaa päivittäin. Lenkit on tehtävä ja
kuratassut pestävä. Elävänä olentona koira kuitenkin tuo tekemisiin monenlaisia vivahteita.
Tarinoissa koirat toivat arkeen sisältöä, vaikka se ei aina ollut pelkästään toivottuja sattumia
ja tapahtumia. Koiran hoitamista päivittäin kuvattiin tavaksi, joka oli hyvin tärkeä osa elämää.
Koiran hoito toi päivään rytmiä ja sisältöä sekä tavoitteita ja tarkoituksenmukaisuutta. Koiran
perushoito oli merkittävässä osassa omistajien päivittäisiä toimintoja.
”Elämässä on tietynlaista järjestystä, kun on perheessä koira. Ja koskaan et kuitenkaan voi
olla varma, ettäkö kaikki olisi kunnossa kun tulet töistä kotiin.”
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Yksin asuvalle ihmiselle rutiinit koiran kanssa olivat merkittäviä, koska koiran vuoksi ne
tuntuivat erilaisilta. Ajankäyttö muodostui tarkoituksenmukaisemmaksi koiran myötä.
”Aikaisemmin tuntui, että jotenkin on liikaa aikaa itselle.”

Muutamalla ihmisellä oli mahdollisuus ottaa koira mukaan töihin. Se kevensi työtä tuoden
iloa päivään, sekä taukoja rutiineihin.
”Joskus koira jää kotiin minun työpäiväni ajaksi ja selvästi huomaan, että ne päivät ovat
paljon pidempiä ja raskaampia.”

Arkirutiinien kuvaukset kertoivat siitä, mitä koiran kanssa ja sen vuoksi täytyy tehdä. Kurat,
nuoskaiset maanantai-aamut ja oksennukset lattialla eivät kuullosta erityisen houkuttavilta
puolilta koiran omistamisessa. Kuitenkin niillä oli suuri merkitys koiranomistajille.
Kuvauksiin sisältyi tunnelmaa, josta välittyi tyytyväisyys, joka oli olemassa välillä vähän
epämukavasta tehtävästä huolimatta. Ilman kaikkea sitä vaivaa, jota koiran eteen täytyy tehdä,
jäisi myös kokematta monta asiaa, joilla on merkitys arjen hyvinvoinnissa.
”Odotan marraskuista, märkää nuoskaista, maanantaiaamua – lähimaastossa ei liiku ketään,
ravaamme läpi metsiköt ja niityt. Koira pitää hauskaa koko rahan edestä, kaikki eteen tulevat
lätäköt ja kuralävet. ”

Konkreettiseksi hyödyksi, joka saatiin koiran kanssa tehdyistä päivittäisistä rutiineista,
kuvattiin kunnon ylläpitäminen kävely- ja juoksulenkkien avulla. Liikkumista kuvattiin myös
terapeuttiseksi, koska se tapahtui kirjoittajille mieluisassa paikassa, jonne ei olisi tullut
lähdettyä ilman koiraa. Koiran kanssa lenkkeily toi taukoja päivään ja antoi uusia voimia
jatkaa arjen haasteissa.
”Koirat pitävät huolta siitä, että myös mieli pääsee lepäämään ja mikä tärkeintä saan
ylimääräistä liikuntaa ja raitista ilmaa.”

Koira vaikutti arjessa myös sellaisiin tehtäviin, joita ei varsinaisesti tehty lemmikin vuoksi.
Koirien kuoleman kautta nähtiin, mikä konkreettinen arvo niillä oli ollut tehtävien aikaan
saamisessa.”
”Kun koirat jouduttiin lopettamaan, elämä meni aivan sekaiseksi, siivoaminenkin tuotti
ongelmia, kun ei ollut ketään kenet olisi pitänyt hätistää imurin tieltä.”
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hoitotoimenpiteineen. Niiden merkitys kirjoittajille oli kuitenkin rutiinin kautta suuri.
Tarinoissa kuvattiin, että koirat tuovat elämään säännönmukaisuutta, jota ilman niitä ei olisi.
Säännönmukaisuus tuo omistajan elämän järjestyksen ja hallinnan tunteen. Koiran hoitaminen
oli toimintaa, joka koettiin tärkeäksi. Olo, joka syntyi, kun on tehty lenkki räntäisessä,
kylmässä säässä, oli useimmiten palkitseva, koska hiljainen tunnelma, koiran iloisuus ja
liikkeelle lähteminen tuntuivat hyvältä. Koiran kanssa ulkoilu koettiin monella tapaa
hyödylliseksi. Se kohensi omaa kuntoa, toi päivään taukoja ja vaikutti mielenvireyteen. Lenkit
mahdollistivat myös luonnon kauneudesta nauttimisen.

Vastuu ja huoli lemmikistä
Koira elävänä olentona ja omistajilleen tärkeänä ystävänä toi heille vastuun sen
hyvinvoinnista. Omista menoista vapaa-ajan viettoineen ja matkustelemisineen saattoi joutua
tinkimän koiran vuoksi. Huono omatunto ja syyllisyys olivat seuralaisena silloin, kun
kirjoittajilla oli tunne, että kaikkia koiraan liittyviä vastuita ei ollut ehditty, pystytty tai
jaksettu hoitaa. Lemmikin hyvinvoinnin eteen oltiin valmiita tekemään rahallisia, ajallisia
sekä omaan elinympäristöön liittyviä muutoksia. Koirista haluttiin pitää hyvää huolta ja
monissa tarinoissa kuvastui, miten omistajat olivat halunneet miettiä koiriensa parasta. Koiraa
saatettiin kuvata kuin perheen lasta, joksi jotkut omistajat koiransa nimesivätkin.
”Samalla luopuu myös monista omista ostoksistaan, jotta koira saisi vain parasta.”

Vastuu sekä lemmikiltä saatu pyyteetön rakkaus ja siitä välittäminen, saivat aikaan sen, että
koira ystävän hyvinvoinnista oltiin helposti huolissaan ja tunnettiin myös huonoa omaatuntoa,
jos aikaa ei ole ollut riittävästi sen hoitamiseen.
”Huonoa omaatuntoa poden myös siitä, että koirani joutuvat olemaan aika paljon keskenään
ilman virikkeitä.”

Lemmikkien hyvinvointia varten oltiin valmiita tekemään myös rahallisia uhrauksia. Hädän
hetkellä rahalla ei ollut merkitystä, vaan koiralle haluttiin parasta mahdollista hoitoa.
”Voi sitä huolen määrää, kun huomaa, että karvaturrilla on jokin vikana! Siinä ei kukkaron
nyörejä kiristellä, kun lemmikkiä kiidätetään lääkäriin.”
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Oma loma tuntui rentouttavammalta, kun tiesi, että lemmikit ovat hyvässä hoidossa. Hoidosta
maksettu palkka saattoi olla yhtä suuri, kuin oman lomamatkan matkan hinta. Samassa
tarinassa kerrottiin myös, että oli helpompi muuttaa eläinten vuoksi lähemmäs työpaikkaa
asumaan kuin tuntea paineita siitä, että koirat eivät saa riittävästi ulkoilua.
”Mieluummin maksan itseni kipeäksi ja varmistan näin itselleni huolettoman loman, kun
tiedän karvakuono-perheeni olevan hyvässä hoidossa.”

Kirjoittajat kertoivat joutuvansa miettimään miten menemiset ja tulemiset järjestellään, kun
kotona on lemmikki. Koira sitoo omistajaansa, koska se tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa eikä
sitä voi ottaa joka paikkaan mukaan. Koiran koko vaikutti kertomuksissa siihen, miten paljon
sitä oli mahdollista ottaa mukaan. Tätä kautta se vaikutti myös siihen, miten omistajat kokivat
koiran rajoittavan elämäänsä tai aiheuttavat esim. syyllisyyden tunteita, jos sen joutui
jättämään yksin.
”En pysty vapaasti kulkemaan niin paljon kuin haluaisin.”
”Pieni koira on helppo ottaa aina mukaan, koirani onkin mukanani melkein joka paikassa”

Kun jostakusta välittää, välittäminen tuo aina mukanaan myös huolen rakkaan hyvinvoinnista.
Näin kerrottiin myös koiratarinoissa. Koiranomistajat olivat huolissaan koiriensa yksinolosta
työpäiväisin, turkin hoidosta, sairauksista, riittävien virikkeiden määrästä ja riittävästä
ulkoilusta. Monet olivat pohtineet kertomuksissa koiran vaikutusta liikkumavapauteen. Osalle
kirjoittajista koira merkitsi luopumista matkustamisen mahdollisuudesta. Osa taas tunsi
voivansa ottaa koiran mukaan tai järjestää sille hoitopaikan. Matkustamisesta ja
liikkumavapaudesta puhuttiin useissa kertomuksissa. Ne koettiin siis monen kertojan
elämässä tärkeinä asioina.

Harrastuksen kautta onnistumisen iloja ja ystäviä
Koiran kanssa harrastettiin osallistumalla erilaisiin ryhmiin ja niiden toimintaan, tekemällä
kasvatustyötä ja esim. trimmaamalla koiria. Koiraharrastus oli linkki sosiaalisiin suhteisiin ja
yhteiseen tekemiseen ihmisten kanssa, jotka olivat kiinnostuneita samoista asioista kuin itse.
Harrastusten kautta kirjoittajilla oli myös mahdollisuus kokea haasteita ja onnistumisen
tunteita. Koiran kanssa tekeminen ja koiran touhujen seuraaminen toivat omistajilleen hyvää
mieltä ja iloa. Sen eteen oli nähty vaivaa ja palkkio tuli toisten kiitoksena ja onnen tunteena,
kun oli onnistuttu vastaamaan haasteeseen.
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”Omakin mieli lepää ja nauttii, kun näkee miten koira mennä viilettää omassa ohjauksessa.”
”Saan lisäenergiaa, kun olen taikonut epämääräisen näköisestä karvakasasta pikku
puudelin.”

Koiraharrastuksessa voidaan tarvita monia taitoja, joiden avulla harrastaja pääsee haastamaan
ja kehittämään itseään. Taidot, joita harrastuksessa saattoi hyödyntää, eivät aina liittyneet itse
koiraan. Hyötyä saattoi olla esim. kielitaidosta, jonka myötä tuli työtehtäviä mm.
koiranäyttelyissä. Koirankasvattajana oleminen toi myös muutamille kirjoittajille onnistuneita
kokemuksia. Pentueen kasvattaminen luovutusikään koettiin tärkeäksi tehtäväksi ja
saavutukseksi.
”Kasvatustyössään näkee ”kädenjälkensä” ja se antaa valtavan ylpeyden ja onnistumisen
tunteen. Se vahvistaa itsetuntoa ja luo hyvää mieltä.”

Kirjoittajat kertoivat tarinoissaan kokemuksiaan siitä, kuinka he olivat voineet tuntea ylpeyttä
lemmikistään. Ylpeyden aiheena oli voinut olla lenkkipoluilla saadut kehut hienosti
käyttäytyvästä, hyvin koulutetusta koirasta tai sen suloisesta olemuksesta.
”Saan usein kuulla ihastuneita kommentteja Vilmasta mm. miten suloinen se on ja kevyesti se
kulkee ja minä tietenkin omistajan olen ko. erittäin iloinen sekä onnellinen.”

Onnistumisen kokemukset voivat olla myös omaan identiteettiä ja itsetuntoa syvemmältä
koskettavia. Koiran saavutusten kautta on voitu korjata aikaisempia epäonnistumisen
kokemuksia.
”Pokaalit ovat kunniapaikalla kirjahyllyssä, ehkä ne antoivat jotain hyvitystä sille, että
lapsena en pärjännyt urheilukilpailuissa tai ainakin olin huonompi kuin samanikäinen
serkkuni, joka harrasti kilpaurheilua.”

Yksi eniten tarinoissa kerrotuista koiran merkityksistä oli niiden merkitys sosiaalisten
suhteiden lisääntymisessä. Koirien kanssa harrastettiin paljon ja harrastusten kautta saatiin
niin tuttuja kuin elinikäisiä ystäviäkin. Monelle tämä tuntui olevan erityisen tärkeä asia.
Koirien avulla oli helppo tutustua toisiin ihmisiin. Oli joku syy, jonka vuoksi saattoi aloittaa
harrastuksen ja toisaalta koirasta sai tukea, kun saattoi lähteä yhdessä uusin tuttavuuksien
pariin.

38

”Muutettuamme uudelle paikkakunnalle, ei minulla varmasti olisi "elämää", jos ei olisi
koiria. Koirat ovat suurin sosiaalinen kanssakäymisen väline, joka minulle on koskaan
elämässäni tullut.”

Myönteisenä asiana koiraharrastuksessa kuvailtiin sitä, että yhteiskunnallisella asemalla tai
iällä ei koirapiireissä ole merkitystä. Moni tunteekin toisensa koiran nimen ja rodun kautta, ei
niinkään ”omana itsenään.” Tämä tuo myös irtiottoa arjen rooleihin ja antaa mahdollisuuden
nauttia olennaisimmasta asiasta, harrastuksesta, joka on itselle tärkeä.
”Koirien kautta olen saanut paljon oikeita ystäviä. Me puhumme samaa ”kieltä”, kerromme
kuulumisia ja annamme/vastaanotamme vinkkejä. Kukaan ei puhu työasioista, päivän
polttavista aiheista ja olemme ihmisiä ilman titteleitä.”

Koiraharrastuksen kautta oli saatu ystäviä, joiden kanssa jaettiin elämän iloja ja murheita.
Yhteinen kiinnostuksenkohde ja samanhenkiset ihmiset luovat hyvät puitteet ystävyyden
syntymiselle.
”Monen vuoden ajan kävimme melkein päivittäin yhteisellä iltalenkillä, jonka aikana saimme
puhua asioistamme toisillemme.”

Vaikka tarinoissa kerrottiin paljon hyviä asioita, mitä koiraharrastuksen myötä on tullut,
joukkoon mahtui myös muutamia ikäviä kokemuksia. Harrastajat mainittiin useasti reiluksi
porukaksi, jonka joukkoon on mukava tulla. Näin ei kuitenkaan ollut aina, vaan katetutta ja
riitaa mahtui myös tähänkin sakkiin.
”Tutustuin myös koiramaailman nurjaan puoleen eli harrastajien keskinäiseen kateuteen ja
riitelyyn. Se oli aivan uskomaton kokemus.”

Koiran kanssa harrastaminen merkitsi kirjoittajille mahdollisuutta toteuttaa itseään tärkeäksi
koetun tekemisen kautta. Se toi elämään uusia ihmisiä, joiden kanssa oli mahdollisuus jakaa
kokemuksia, saada neuvoja ja solmia jopa elin-ikäisiä ystävyyssuhteita. Kokemuksiin mahtui
kuitenkin myös ikäviä kokemuksia siitä, miten kateus ja erilaiset näkemykset törmäävät
koiramaailmassakin. Kokemukset koiriin liittyvistä harrastuksista vaihtelivat koiran
koulutuksesta näyttelyiden tuomarisihteerinä olemiseen ja pentujen kasvatukseen ja hoitoon.
Tarinoissa kerrottuihin onnistumisiin liittyi haaste, jonka kirjoittaja oli voittanut ja saanut siitä
hyvän mielen. Onnistumisen kokemukset liittyivät myös toisilta ihmisiltä saatuun hyvään
palautteeseen ja ihailuun. Onnistuminen koiran kanssa saattoi myös korvata aikaisempia

39

epäonnistumisia. Harrastuksesta koettiin saavan hyvää mieltä sekä itse tekemisestä että
tyytyväisen koiran katselemisesta.

Onnellisuuden lähde
Koirien kerrottiin antavan voimaa ja rikkautta elämään, koska ne toivat iloa ja saivat arkiset
murheet unohtumaan. Tarinoista välittyi tunnelma, että koirat koettiin omaa elämänlaatua
parantavaksi tekijäksi. Koira oli valinta, joka antoi kertojien elämään onnellisuutta.
”Voin täydestä sydämestä myöntää, että en tunnistaisi elämää ilman koiria. Minä ammennan
voimani niistä”

Koiralla kerrottiin olevan merkittävä tehtävä arkisten huolien ja murheiden karkottajana. Sen
pehmeän karvainen olemus ja hiljainen läsnäolo tuntuivat olevan tärkeitä asioita monille
omistajille. Toisin kuin ihmiset, koirat eivät puhu, vaan ne ovat vaan läsnä ja kuuntelevat.
Omistajat kuvailivat koiriensa vaistoavan milloin niitä tarvitaan.
”Mikään ei ole niin palkitsevaa kuin se, että istuu hiljaa nojatuolissa ja toinen työntää märän
kuononsa kädelle.”
Koiran olemus on vilpitön ja hyvin usein iloinen. Se ei murehdi menneitä eikä tulevia, vaan
elää tässä hetkessä. Monet kuvasivat koiraansa ilon tuojana ja onnellisuuden lähteenä, jonka
pienet rakkauden osoitukset rikastuttivat omistajansa elämää päivittäin.
”Erityisesti minua ilahduttaa se iloinen vastaanotto, mikä minua kotona odottaa töistä
päästyäni”.

Yhteiset hetket koiran kanssa toivat omistajilleen onnen tunnetta. Hetkissä kuvastui koiran
fyysisen olemuksen merkitys. Se oli pehmeä, lämpöinen vieressä ja sitä oli mukava katsella.
”Pennuilla oli niin iso pentulaatikko, että otin siellä itsekin joskus päiväunet, oli ihanaa
herätä viiden pennun keskeltä ja haistella niiden tuoksua.”
”Koira on nukkunut vieressäni onnellisena tuhisten ja kyllä se sitä onnea levittää itse
kullekin. Siinä omakin paha mieli katoaa, kun sitä katselee.”

Joskus koira on touhuineen aika koominen ja hauskuutta tuova. Kertomuksissa kuvailtiin,
miten koirien tekemiset tuovat iloa päivään. Välillä omistajan huumorintaju joutui
koetukselle, kun lemmikki hölmöili melko koiramaisella tavalla. Tapahtumia kuvattiin pilke
silmäkulmassa.
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”Sekin on ihanaa, kun esim. vinkulelu vinkuu Vilman suussa tai muuten Vilma saa
”leikkikohtauksen” juosten lelun kanssa ympäri kotia. Sille ei voi muuta kuin nauraa.”
”Roope löysi p….kasan marjaretkellä ja piehtaroi siinä. Oli aika oksettava kotimatka autolla
kun koira istui takapenkillä. Tosin hyvin ryhdikkäänä ja ilmiselvästi onnellisena uudesta
hajustaan.”

Koiran aitous ja pyyteettömyys oli kirjoittajille tärkeä asia. Se on asia, mistä ei ihmisten
kohdalla voi aina olla varma, mutta koiran voi tietää toimivan vilpittömästi. Koiran pehmeys,
ystävällisyys, luotettavuus ja pysyvyys tarjoavat vastapainoa koventuneelle kilpailulle
työelämässä ja markkina-arvoja korostavassa yhteiskunnassa.
”Koira rakastaa koko sydämellä ilman, että se haluaisi vastalahjaksi muuta kuin rapsutuksia,
huolenpitoa ja rakkautta.”

Koiraa kuvattiin kertomuksissa onnellisuuden lähteeksi, joka toi omistajalle iloa päivittäisillä
touhuillaan sekä usein tahattomasti koomisilla tekemisillään. Pienet ilohetket päivässä kuten
riemukas jälleen näkeminen tai rapsutteluhetki olivat omistajille tärkeitä hyvänolon tuojia.
Koiran lämpöinen ja pehmoinen olemus ja läsnäolo olivat kertomuksissa tärkeitä huolien
karkottajia ja onnellisuuden tuojia. Koira oli tohelluksineen myös elämää rikastuttavan
huumorin lähde.

Jaettu ilo kasvaa
Tutkimusjoukkoon kuuluvia koiranomistajia yhdisti yksi yhteinen koiraharrastus, joka oli
kaverikoiratoiminta. Tarinoissa oli useita kuvauksia siitä, miksi kaverikoiratoimintaan oli
lähdetty mukaan. Useimpien tarkoituksena oli jakaa koirasta saatua iloa ja läheisyyttä
toisillekin. Kenties toimintaan mukaan lähtemiseen oli vaikuttanut myös omat kokemukset
siitä, mitä koira on antanut itselle ja tätä kautta halu jakaa hyviä kokemuksia myös toisille.
”Käydään kaverikoiratoiminnassa, missä saan jakaa koiran läheisyyttä sitä kaipaaville
ihmisille.”

Samalla kun ilahduttivat toisia, monet kokivat saavansa paljon iloa myös itselle vierailuilta.
Toisten hyvän mielen näkeminen tarttui itseenkin. Ehkä kaverikoiratoiminta tuo myös
onnistumisen tunnetta, kun oma koira on niin mukava ja hyvin käyttäytyvä, että siitä pitävät
toisetkin.
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”Kaverikoira-toiminnassa itse taitaa saada enemmän kun näkee sen aidon ilon
lapsen/vanhuksen kasvoilla ja silmissä ja huomaa, miten koirakin nauttii olostaan ja
saamastaan huomiosta.”

Monelle on jäänyt mieleenpainuvia kokemuksia ja muistoja kaverikoiravierailuilta tai muuten
koiran läsnäolosta toisten kanssa.
”Asiakas juttelee koiralle lausein. Hoitaja sanoo, että he ovat kuulleet vain yksittäisiä
sanoja.”

POHDINTA

Koira kasvun ja kehityksen käynnistäjänä
Koira kasvun ja kehityksen käynnistäjänä, kertoi tiedonantajien elämästä sekä henkisestä
kasvusta ja kehityksestä koiran kanssa lapsuudesta aikuisuuteen, perhe-elämään sekä
lähitulevaisuuteen ja jopa vanhuuteen. Tuloksissa voidaan nähdä tekemisen, olemisen ja
joksikin tulemisen synteesi (Wilcock 1998, Hasselkus 2002). Koira osana elämää oli
jatkumo, jossa oli menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus (Kielhofner 2002. 60). Koirat olivat
voineet muuttaa tiedonantajien elämän suuntaa ja ratkaisut sekä valinnat, joita koirien vuoksi
oli tehty, vaikuttivat heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa. Koiran myötä oli voitu myös
oppia arvostamaan erilaisia asioita kuin aikaisemmin tai puolustamaan vahvemmin omia
mielipiteitään. Koiran kautta tiedonantajilla oli ollut mahdollisuus oppia tuntemaan itseään,
omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan ja määritellä täten identiteettiään (Kielhofner
2002,60). Piškur ym. (2002) tekemässä tutkimuksessa kokemukseen hyvinvoinnista vaikutti
neljä tekijää. Ne olivat toiminta, joka toi päivään toivottua rytmiä ja tasapainon tunnetta,
toiminta, jonka kautta saattoi tuntea hallinnan tunteita, toiminta jonka kautta saattoi olla
yhteydessä toisiin ihmisiin sekä toiminta, joka yhdisti yksilöä perheeseen ja
yhteiskuntaan. Tässä tutkimuksessa elämä koiran kanssa toi kirjoittajille samanlaisia
toiminnallisen hyvinvoinnin elementtejä. Kertojat kuvailivat koiran merkitystä arjen
rytmittäjänä, toiminnallisena haasteena, linkkinä sosiaalisiin suhteisiin sekä perhettä
yhdistävänä tekijänä.
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Henkistä kasvua ja kehitystä edeltävät hankaluudet ja haasteet, joita jokainen joutuu
ratkaisemaan elämänsä varrella. Tässä tutkimuksessa hankaluudet liittyivät yleensä koiran
käyttäytymiseen muita ihmisiä tai omistajaansa kohtaan. Käyttäytyminen saattoi olla esim.
toisia häiritsevää haukkumista kerrostalossa tai koiran epäluotettavaa käytöstä ja
aggressiivisuutta. Omistajat tunsivat vastakkaisia tunteita kuin onnistumisen kokemuksissa eli
hallinnan tunteen menettämistä, tehottomuutta, eristäytymistä, kuormittumista sekä
onnettomuuden tunteita. Tuloksissa selvisi kuitenkin myös, että epäonnistumiset olivat
johtaneet oman toiminnan uudelleen arviointiin sekä niiden keinojen miettimiseen mitä
tilanteelle voisi tehdä tai miten jatkossa voisi toimia toisin.

Allergian myötä koiranomistajat olivat tekemisissä omien valintojensa ja niitä koskevien
arvojensa sekä vakaumustensa kanssa (Persson ym. 2001, Kielhofner 2002, 51). Tehdessään
ratkaisua koiran hankinnasta, he joutuivat ristiriitaan myös yhteiskunnan yleisten arvojen
kanssa. Koira- lehden (Hentunen 2008) haastattelussa professori Haatela iho- ja
allergiasairaasta kommentoi allergiakäsitysten muuttumista. Hänen mukaansa aikaisemmin
lemmikin hankkimiseen allergiaperheisiin suhtauduttiin lääkärien taholta kielteisesti.
Nykyisin ajatellaan, että lemmikkiä ei tule hankkia silloin, kun siihen on olemassa vahvat
perusteet. Allergia toi ristiriitaa toiminnallisen hyvinvoinnin ja terveyden välille. Koira oli
omistajilleen merkityksellinen ja toiminta sen kanssa lisäsi hyvinvointia. Allergiaoireiden
kautta se kuitenkin heikensi terveyttä. Tuloksissa tuli esiin, että koira sivuvaikutuksineen on
heille tärkeämpi ja suurempaa hyvinvointia tuottava kuin fyysisen terveyden kärsiminen.

Perheissä koiralla oli sekä symbolista että konkreettista arvoa (Persson 2001). Koira oli
seuralaisena kotona, kun lapsi tuli koulusta kotiin. Se edusti aikuista ihmisjäsentä sekä
ystävää, kun vanhemmat olivat poissa. Samalla koira täytti myös kumppanuuden tarvetta
(Doble, Santha 2008). Kumppanuuden tarpeen täyttymisessä voidaan nähdä yhtenäisyyttä
Piškur ym. (2002) tutkimukseen. Tutkimuksessa todettiin hyvinvointia tuottavan toiminnan
olevan toimintaa, jossa yksilö voi olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Vanhemmat halusivat
koiran avulla välittää lapsille arvoja, kuten heikommasta huolehtimista ja vastuuntuntoa.
Arvot välittyivät kertomuksissa toiminnan kautta (Kielhofner 2002, 52). Koiran elinkaareen
lyhyyden vuoksi, myös lapset joutuivat kohtaamaan sen kuoleman, mikä opetti heille elämän
rajallisuutta ja opetti heitä käsittelemään vaikeita tunteita. Koiran symbolinen arvo (Persson
ym. 2001) perheessä oli siis myös elämän opettajana oleminen. Koira yhdisti perhettä,
koska toiminta koiran kanssa oli yhteistä ja sen tekemiset koskettivat ja hauskuuttivat kaikkia.
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Koira tassuterapeuttina käsitteli koiran merkitystä kriisissä tai muuten raskaassa
elämäntilanteessa. Rankoissa elämänvaiheissa ihmiset joutuivat kokemaan perheessään
masennusta, alkoholismia, sairautta, avioeroja ja läheisen vakavasta sairaudesta tai
kuolemasta selviämistä. Koiran vuoksi suoritetut rutiinit auttoivat selviämään eteenpäin ja
toivat elämään rytmiä. Rutiinit voivat olla keino saavuttaa hallinnan tunne (Doble, Santha
2008), kun tapahtuu asioita, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. Rutiinien avulla ihmisen on
helpompi ennustaa tekemisiään etukäteen ja varmistaa, että heillä on tarpeeksi tekemistä
päivittäin (Doble, Santha 2008). Koiran kanssa suoritetut päivittäiset toimet vapauttivat myös
energiaa, suoden aikaa uudistumiselle (reneval), joka on yksi toiminnallisista tarpeista.
Uudistumisen kautta ihminen kokee sisäistä rauhaa, vapautusta ja rentoutumista. (Doble,
Santha 2008). Erityistä uudistumisen tunnetta tarvitaan silloin, kun ihminen on stressaantunut
elämän vaatimuksista (Doble, Santha 2008). Rankoissa vaiheissa koiralla oli merkitys myös
lohdullisena olentona sekä keinona ottaa etäisyyttä omaan tilanteeseen esim. juttelemalla
koira-asioista toisten harrastajien kanssa.

Koira elämänsisällön tuojana
Koira merkitys elämänsisällön tuojana ulottui arjen rutiineista harrastuksiin sekä iloon ja
onnellisuuden tunteeseen, jota koiran kanssa elämisestä kuivailtiin saatavan. Rutiinit, kuten
ruokinta ja ulkoilut olivat tekemisiä, jotka rytmittivät kertojien päivää ja toivat arkeen
sisältöä. Koira elävänä olentona toi kuitenkin rutiineihin ennakoimattomuutta, joka lisäsi
tunnetta elämän rikkaudesta. Kuvaukset koiran kanssa elämisestä olivat tunteikkaita
kertomuksia. Tunteet ovat yksi tekijä, joka vaikuttaa tahtoon toimia (Kielhofner 2002, 14).
Koira olikin tarinoissa valtaava motivaation lähde ryhtyä tekemään arjen asioita. Koiran
kanssa tekeminen koettiin niin tärkeäksi, että se sai ihmiset osallistumaan, mikä on
toiminnallisen terveyden ja hyvinvoinnin keskeisin lähde. Osallistumalla merkitykselliseen
toimintaan ihmisellä on mahdollisuus täyttää toiminnallisia tarpeitaan, organisoida
toimintaansa, tuntea tasapanoa, sekä kokea tyytyväisyyden tunnetta (Wilcock 1999, Hasselkus
2002, 132, Doble, Santha 2008).

Koiraharrastuksen kautta onnistumisen iloa ja ystäviä kertoi koiraan liittyvistä
harrastuksista ja niiden kautta saaduista kokemuksista sekä sosiaalisista kontakteista. Runsas
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harrastaminen lisäsi toiminnallisia tilaisuuksia ja vaihtoehtoja, joiden kautta ihmiset saattoivat
kokea

hyvinvointia.

Onnistumisen

kokemukset

koiratoiminnassa

täyttivät

useita

toiminnallisia tarpeita. Onnistumisen kautta omistajat pystyivät saavuttamaan tavoitteitaan
(accomplishment), saamaan tunnustusta (affirmation), kokemaan hallinnan tunnetta
(agency) sekä saavuttamaan tyytyväisyyden (pleasure) ja yhtenäisyyden (goherence)
tunteen. Onnistumisista saatiin voimaa ja energiaa eli se täytti uudistumisen (renewal)
tarvetta (Doble, Santha 2008). Koira oli avain sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten ihmisten
kanssa. Sosiaalisten kontaktien kautta koiralla oli suuri merkitys kumppanuuden tarpeiden
täyttymisessä. Harrastuksissa tutuksi tulleilla ihmisillä oli samoja mielenkiinnon kohteita,
kokemuksia ja tavoitteita, jotka kuuluvat kumppanuuteen (Doble, Santha 2008). Sosiaaliseen
asemaan tai ikään liittyvät tekijät eivät vaikuttaneet harrastuksessa. Ihminen tuli
hyväksytyksi itselleen tärkeässä roolissa, koiraharrastajana.

Kappale onnellisuuden lähde kuvasi sitä, miten koira tuo omistajansa elämään iloa ja hyvää
mieltä olemuksellaan ja vilpittömyydellään. Koiran ja ihmisen yhteiselo itsessään vastaa
ihmisen toiminnallisista tarpeista yhteen joka on kumppanuus (companionship) (Doble,
Santha 2008). Kumppanuus mielletään yleensä ihmisten väliseksi kumppanuudeksi (Doble,
Santha 2008, Wilcock 1998), mutta koira elävänä olentona on aineistosta saadun sekä yleisen
tiedon perusteella merkittävä kumppani ihmiselle. Kumppanuuden myötä ihmiset kokevat
vähemmän yksinäisyyden tunteita sekä eristäytymistä (Wilcock 1998). Tyytyväisyyden
(pleasure) tunteen saavuttaminen näkyi erityisesti ilossa ja onnellisuudessa, jota koiran
kanssa eläminen ja kokemukset toivat. Tyytyväisyyttä kuvattiin esim. onneksi, joka syntyi
silloin, kun lämmin ystävä käpertyi viereen nukkumaan tai huumorilla sävytetyksi
tapahtumiksi, joita koiran kanssa koetut asiat sisälsivät. Tyytyväisyyden tunteen hyöty kasvaa
silloin, kun ihminen pystyy nauttimaan tilanteesta unohtamalla stressaavat ja häiritsevät
tekijät (Doble, Santha 2008). Tyytyväisyyden tunne liittyy toiminnan itseisarvoon (selfreward value) eli toiminta itsessään on arvokasta ja hyvinvointia antavaa (Person ym. 2001).
Tyytyväisyyden tunteen kokeminen ja kokemuksen sisältämät merkitykset saattavat olla
toiminnan merkityksellisin terapeuttinen tekijä (Kielhofner 2002, 58, Hasselkus 2002, 132).
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Koira toimintaterapiassa
Tutkimustulosten perusteella voidaan nähdä, että koiralla ja koiratoiminnalla on monia
toiminnalliseen hyvinvointiin vaikuttavia elementtejä. Tästä syystä on perusteltua ottaa koira
mukaan myös toimintaterapiaan. Koiran avulla koiranomistajilla oli mahdollisuus täyttää
toiminnallisia tarpeitaan, se vahvisti heidän identiteettiään, auttoi heitä organisoimaan
toimintaansa sekä motivoi heitä toimintaan. Koira hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän
on, välittämättä sairaudesta tai vammasta ja niiden tuomasta erilaisuudesta. Tuloksissa
todettiin myös, että koiran kanssa liikkuessaan koiranomistajat kokivat tulevansa
hyväksytyiksi. Toimintaterapiassa koira eroaa monista muista toiminnoista siinä, että elävänä
olentona se tuo oman sävynsä tekemiseen asettaen myös reunaehtoja sille, miten ja milloin se
voi olla toiminnassa mukana. Tuloksissa ilmeni, että koiran kanssa oli koettu myös
epäonnistumisia, kun esimerkiksi koiran kasvatuksesta tai käyttäytymisestä ei ollut tiedetty
riittävästi. Allergia on myös asia, joka täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa eläinavusteista
terapiaa. Koira ottaminen mukaan terapiaan asettaa terapeutille vastuun niin ihmisen, kuin
koirankin hyvinvoinnista ja turvallisuudesta terapian aikana. Se vaatii terapeutilta taitoa ja
tietoa nähdä millainen koira sopii terapiatilanteisiin ja ennen kaikkea koiran tuntemista ja sen
käyttäytymisen ymmärtämistä. Ennakoimattomiin tilanteisiin täytyy kuitenkin varautua: mitä
tehdään, jos ilmenee ongelmia ja koira esim. käyttäytyy aggressiivisesti vaikkapa uhkaavassa
tilanteessa. Kuka silloin on vastuussa tapahtumista? Kaikki edellä mainitut asiat vaativat
lisäselvitystä ja tutkimusta aiheesta. Yhdysvalloissa Delta Society kouluttaa eläinten kanssa
työskenteleviä eri alan ammattilaisia tehtävään. Se on myös asettanut standardit sille,
millainen eläimen tulee olla, jotta se sopii terapiaeläimeksi. Delta Societyn ohjeet ja standardit
perustuvat tutkimustietoon (Delta Society 2008) Näyttää siltä, että koirat ja eläimet yleensäkin
otetaan tulevaisuudessa mukaan kuntoutukseen myös Suomessa (Viialainen 2004). Suomen
amerikkalaisperäisten työkoirarotujen yhdistys tarjoaa terapiakoirakoulutusta harrastajille
(Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry 2009) sekä ainakin
yksityinen yritys tarjoaa koulutusta terapiaeläimille ja ohjaajille. Suomessa tehtyyn
tutkimukseen perustuva tietoa ja taitoa tullaan tarvitsemaan lisää.

Tässä tutkimuksessa koira oli apuna silloin, kun elämässä oli rankkaa ja vaikeuksia selvitä
jokapäiväisestä elämästä. Omassa työssäni olen tavannut mielenterveysongelmista kuten
masennuksesta kärsiviä ihmisiä, jotka eivät ole kyenneet hoitamaan lemmikkejään
sairastumisen aikana, vaikka he ovat kuvanneet niitä itselleen tärkeiksi. Olisi tärkeää ja
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mielenkiintoista selvittää, mistä johtuu, että koira voi olla sekä myönteinen voimavara että
taakka, joka jää hoitamatta, kun on kysymys sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn laskusta.
Asiaa voidaan tarkastella myös terapian näkökulmasta. Sairaus tai vamma voi olla este itselle
merkitykselliseen toimintaan, koiran hoitamiseen osallistumiseen ja sitä on tällöin tärkeä
tukea toimintaterapian keinoin.

Käsite toiminnallinen hyvinvointi vaatisi jatkossa lisätarkennusta. Se on laaja käsite ja
voidaan ymmärtää monin tavoin. Esim. kokemus ja siitä syntyvät merkitykset toiminnasta
vaikuttaa ihmisen tyytyväisyydentunteeseen. Tämä on puolestaan yhteydessä toiminnalliseen
hyvinvointiin ja terveyteen (Hasselkus 2002, 132). Miten toiminnallinen hyvinvointi näkyy
yksilön elämässä? Onko kokemusten määrällä merkitystä? Onko sillä vaikutusta, kuinka
tärkeä kokemuksesta muodostettu merkitys yksilölle on?

Tämän tutkimuksen tavoite oli laaja. Tutkimuksessa haluttiin mm. saada selville millaisia
kokemuksia koiranomistajilla on koirasta ja sen vaikutuksesta elämässään. Tuloksissa
vastaukseksi tuli myös koko elämän kirjo. Jatkossa voisi syventyä tutkimaan esim. koiran
merkitystä perheessä, yksinäisen ihmisen elämässä, sairaudesta tai vammasta kärsivän
ihmisen elämässä. Tämä auttaisi ymmärtämään ilmiötä vielä syvemmin sekä lisäisi
ymmärrystä

koiran

vaikutuksesta

hyvinvointiin.

Tuloksissa

ilmeni

koiran

tärkeys

tassuterapeuttina, sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä arjen rutiinien edistäjänä ja
ylläpitäjänä. Näihin asioihin syvemmin perehtymällä voitaisiin saada selville miten ja miksi
koirilla on näissä asioissa iso merkitys, joka olisi myös toimintaterapian kannalta tärkeää
tietoa. Lisäksi tulevaisuudessa olisi myös tärkeä tutkia kokemuksia eläinavusteisesta
toimintaterapiasta. Lopuksi laitan tuntemattoman kirjoittaman mietelauseen koirasta ja sen
merkityksestä, joka kuvaa tiivistetysti tutkimustuloksiani:
”Koirat eivät ole koko elämämme, mutta ne tekevät elämästämme kokonaisemman.”

Prosessin ja tulosten luotettavuus
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija toimii tutkimusvälineenä. Hän onkin tärkeä tutkimuksen
luotettavuuden kriteeri. Tutkijan subjektiivisuus vaikuttaa aina tutkimustuloksiin.
Luotettavuuden arviointi liittyy koko tutkimusprosessiin. (Eskola, Suoranta 1998, 165).
Tuloksia analysoidessa tutkija pyrki lukemaan aineistoa mahdollisimman avoimin mielin,

47

jotta mahdolliset ennakko-odotukset eivät vaikuttaisi analyysiin. Tutkija pyrki myös
tiedostamaan omia ennakkokäsityksiään, joita hänellä johtuen omista koirista. Täydelliseen
objektiivisuuteen ei tässä tutkimuksessa päästy eikä siihen laadullisen tutkimusmetodein
täysin kuulunutkaan päästä (Eskola, Suoranta 1998, 165). Tutkijan mielessä olevilla, osin
tiedostamattomillakin oletuksilla ja odotuksilla oli merkitystä tulosten analysoinnissa. Ne osin
ohjailivat analyysin tekemistä. Käytännössä asia näkyi esim. siinä, että tutkija joutui
tarkistamaan luokituksiaan ja niiden tulkintaa prosessin aikana, miettien millä perusteella
joidenkin luokkien nimet oli annettu. Tämä tapahtui palaamalla alkuperäiseen aineistoon
katsomaan, miten tehty tulkinta vastasi sitä, mitä aineistossa todella sanottiin ja tekemään
muutoksia sen mukaan.

Mäkelä (1990) Eskolan ja Suorannan mukaan (1998, 169) tulee kiinnittää aineiston
arvioinnissa huomiota aineiston yhteiskunnalliseen merkittävyyteen ja riittävyyteen,
analyysin kattavuuteen arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. Merkittävyys on suhteellista
(Eskola, Suoranta 1998, 169). Aineistoa tarvitsisi olla enemmän, jotta tutkimuksen tuloksia
voisi kuvata merkittäviksi, mutta tähän pro gradu tutkielmaan aineiston määrä (62 sivua) oli
kuitenkin tutkijan mielestä riittävä. Aineiston kattavuuden käsitteellä tarkoitetaan, että
tulkintoja ei perustella satunnaisiin otoksiin aineistosta (Eskola, Suoranta 1998, 170). Tässä
tutkimuksessa tehtyihin tulkintoihin oli perusteena vähintään kahden analyysiyksikön antama
tieto. Analyysin arvioitavuus tarkoittaa sitä, että tutkijan päättely on seurattavissa lukijan
silmin. Toistettavuus puolestaan merkitsee luokittelusääntöjen esittämistä mahdollisimman
selkeästi

niin,

että

toinen

tutkija

voi

tehdä

soveltamalla

samat

johtopäätökset.

Analyysivaiheen tekemistä oli tuloksissa pyritty selventämään esimerkein ja taulukoin. Koko
prosessia on kuitenkin mahdotonta selvittää, mikä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka hyvin
lukija ymmärtää, miten lopputulokseen on päästy. Silverman (2005, 224) esittää, että
tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa alkuperäisaineiston saatavilla oleminen. Tässä
tutkimuksessa alkuperäisaineisto ei ollut kuin tutkijan nähtävissä. Toisaalta tutkimuksen
luotettavuutta lisäsi kahden ohjaajan prosessisissa mukana oleminen. He seurasivat
tutkimuksen vaiheita ja antoivat ohjeita, lukien myös kaikki sitaatit.

Silverman (2005, 224) esittää kriteereitä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen.
Näistä ensimmäisessä tutkitaan sitä kuinka paljon selittäviä esimerkkejä tulkinnoista on
annettu. Tässä tutkimuksessa selittävien esimerkkejä on yhdestä kahteen lausetta yhtä
tulkintaa kohden. Tulkinnoissa pyrittiin perustelemaan lukijalle, miksi ko. tulkintoihin oli
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päästy. Toinen kriteeri on yksipuolisten esimerkkien käyttäminen perusteluina
tulkinnalle. Tutkimuksessa tulkinnassa pyrittiin löytämään monipuolisia sekä ilmiötä eri
näkökulmasta kuvaavia esimerkkejä. Suurta ristiriitaa tai eroavaisuuksia eri henkilöiden
kirjoitelmista ei kuitenkaan kovin paljon onnistuttu löytämään.

Tutkimuksen tiedonantajien henkilöllisyyden tulee säilyä tuntemattomana ja suhteen
tiedonantajiin luotettavana (Tuomi, Sarajärvi 2002, 138). Tässä onnistuttiin hyvin.
Henkilöllisyyden salassa säilymisen varmistamiseksi tutkija mietti tarkkaan, mitä
esimerkkilauseita voidaan esittää, että luottamus ja anonymiteetti säilyisivät. Asian
varmistamiseksi myös kaikki esimerkkilauseissa olevat koirien nimet oli muutettu. Tutkija
pohti myös sitä, jäikö jotakin oleellista kriittisyyden myötä sanomatta, mutta tuli itse
tulokseen, että ko. seikoista huolimatta asiat saatiin ilmaistua muilla keinoin.

Luotettavuuteen vaikuttaa se, millä perusteella tutkimuksen tiedonantajat on valittu. Lisäksi
aineistonkeruumenetelmä

vaikuttaa

luotettavuuteen

(Tuomi,

Sarajärvi

2002,

138).

Tutkimuksessa tiedonantajien valinta perustui vapaaehtoisuuteen. Tutkimukseen halukkaat
osallistujat saivat ilmoittautua mukaan kaverikoiraristeilyllä. Tämä merkitsi sitä, että saadut
tulokset ovat tuloksia hyvin aktiivisesti harrastavien ihmisten koirakokemuksista. Ne
eivät ole siis yleistettävissä muiden koiranomistajien kokemuksiin. Tutkimuksessa oli mukana
17 naista ja yksi mies, joten tulokset kertovat lähinnä naisten koirakokemuksista ja niiden
vaikutuksesta

toiminnalliseen

hyvinvointiin.

Tutkija

oli

valmistanut

aineistonkeruutilaisuuteen (risteilylle) power point esityksen aiheesta, mutta sitä ei teknisistä
syistä saatukaan näkymään. Tutkimuksesta kertominen jäi suullisen esityksen sekä jaetun
kirjeen varaan, mikä muutti hieman alkuperäistä suunnitelmaa ja saattoi vaikuttaa esityksen
selkeyteen. Tämä saattoi olla yhteydessä siihen, miten aktiivisesti tutkimukseen lopulta
osallistuttiin sekä siihen, mitä asioita ihmiset tarinoissaan kertoivat. Jokainen tarina tuli
sähköpostilla, omalla nimellä kirjoitettuna. Tutkija mietti, tuliko esityksessä tarpeeksi selvästi
esille, että kirjeen olisi saanut kirjoittaa nimettömänä. Tutkimusmenetelmä sopi tutkijan
mielestä ko. tutkimuksen analysoimiseen. Aineistolähtöisyys antoi mahdollisuuden kuulla
tiedonantajien "ääntä" eli heidän kokemuksiaan siitä, mitä koira merkitsee heille. Kirjeiden
avulla oli mahdollista kerätä helposti suurikin määrä aineistoa. Huono puoli kirjeissä oli se,
että ne jättivät kirjoittamisen vaivan tiedonantajien harteille. Heidän tuli huolehtia kirjeen
kirjoittamisesta ja lähettämisestä, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että alkuperäisistä
ilmoittautuneista lopulta tutkimukseen osallistui noin puolet. Kirjoittamisen kynnys saattoi
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myös olla joillekin korkea, jos itsellä oli tunne siitä, että se ei ole luonteva tapa kertoa
asioista. Laadullinen metodi on hyvä tapa tutkia ilmiötä, joista ei ole paljon aiempaa tietoa
(Vuokila-Oikonen ym. 2001), koska se auttaa ymmärtämään asiaa. Tämän tutkimuksen tieto
on uutta, suomessa tutkimus ko. aiheesta on vielä vähäistä, joten metodi sopi ymmärryksen
muodostamiseen hyvin. Luotettavuuskysymyksiä pohdittaessa todettakoon, että tutkijalla ei
ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta ko. menetelmän käytöstä tai tutkimuksen teosta, mikä
osaltaan vaikutti tulosten luotettavuuteen.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastauksia sille, millaisia kokemuksia tutkimukseen
osallistuneilla on koirasta ja sen vaikutuksesta elämässään sekä ymmärtää näiden kokemusten
vaikutusta heidän toiminnalliseen hyvinvointiinsa. Lisäksi tarkoituksena oli tulosten
perusteella pohtia, miten koira vaikuttaa toimintaterapiassa. Tässä kappaleessa esitetyt
tuloksiin perustuvat johtopäätökset ovat suuntaa antavia tutkimusjoukon koosta sekä
tutkimuksen luonteesta johtuen.

Tutkimustuloksista

muodostuneen

päätelmän

mukaan

koiran

omistaminen

merkitsi

kirjoittajille elämäntapa-valintaa, johon oli kasvettu ajan ja kokemusten myötä. Valinnat,
joihin ihminen sitoutuu kuvastavat hänen näkemyksiään laadukkaasta elämästä (Kielhofner
2002, 46). Kun ihminen on tyytyväinen elämäntyyliinsä ja valintoihinsa, joita hän on sen
suhteen tehnyt, se vaikuttaa hänen fyysiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiinsa (Nelson 1998,
Christiansen, Townsend 2002, 23). Valinnan kautta koira vaikutti kertojien identiteettiin
kehittymiseen

ja

muodostumiseen.

He

luokittelivat

itsensä

”koiraihmisiksi”

tai

”eläinihmisiksi”. Ihmisillä oli mahdollisuus koiran kautta määritellä keitä he ovat ja miksi
haluavat tulla (Wilcock 1999, Doble, Santha 2008). Perheessä koira ei ollut vain lemmikki,
vaan sillä oli tärkeä merkitys pehmeiden arvojen välittäjänä. Sen kautta haluttiin opettaa
lapsille vastuuta sekä toisista huolehtimista. Koira sai tekemään asioita, se tarjosi haasteita
sekä vaikutti siihen, mitä pidettiin tärkeänä ja arvokkaana. Se liittyi näin ollen käynnistävänä
tekijänä kasvuun ja kehitykseen. Koira oli omistajilleen valtava motivaation lähde. Koiran
merkitys moottorina korostui vaikeissa elämäntilanteissa. Koira voi tulosten perusteella olla
merkittävä tekijä raskaista elämänvaiheista selviytymisessä.
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Koira toi elämään sisältöä arjen rutiinien ja harrastustoiminnan avulla. Koiratoiminnan kautta
ihmiset täyttivät toiminnallisia tarpeitaan (Doble, Santha 2008), jotka ovat yhteydessä
toiminnalliseen hyvinvointiin. Toiminnallisten tarpeiden täyttyminen koiratoiminnan kautta
näkyi erityisesti harrastuksissa. Harrastukset olivat itse valittuja, haasteita ja sosiaalisia
kontakteja sisältäviä tekemisiä. Harrastuksissa ihmiset kokivat tulevansa hyväksytyiksi koiran
omistajina ilman sosiaalisen aseman tai iän tuomaa statusta. Tuloksista voidaan päätellä, että
koiran kanssa tekeminen voi merkittävä toiminnallista hyvinvointia lisäävä asia.

Allergia toi ristiriitaa koiran omistamisen ja toiminnallisen hyvinvoinnin välille.
Tutkimukseen osallistuneista 28 % (viisi henkilöä) kertoi itsellään tai perheenjäsenellään
olleen allergian, joka aiheutui koirasta. Näiden tulosten sekä yleisen tiedon perusteella
voidaan tehdä varovaisia päätelmiä siitä, että käsitykset allergisten ihmisten koiran
omistamisesta ovat muuttumassa myönteisempään suuntaan.

Tutkimustulosten perusteella voidaan nähdä, että koiran ollessa monelle merkityksellisen
toiminnan ja tätä kautta toiminnallisen hyvinvoinnin lähde, sen ottamista toimintaterapiaan on
perusteltua harkita.

KIITOKSET
Tämän työn tekeminen on ollut minulle mielenkiintoinen ja haasteellinen oppimiskokemus.
Olen saanut tutkia itselleni läheistä aihetta, koiran merkitystä ihmiselle. Kiitän lämpimästi
kaikkia tutkimukseen osallistuneita hienoista tarinoista. Ilman niitä, ei olisi tätä tutkimusta
syntynyt. Kiitän työni ohjaajia kaikista niistä kullanarvoisista opeista ja neuvoista, joita olen
tämän tutkimusmatkan aikana heiltä saanut. Lisäksi kiitän rakasta perhettäni, joka on myös
ollut osallisena tutkimusprosessisissa antaen minulle tukea, kannustusta ja aikaa työn
tekemiselle.
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12.10.2008

Hei kaverikoira-seminaarille osallistuja!

Haluaisitko osallistua pro gradu tutkielmaan kirjoittamalla minulle kokemuksistasi koiran omistajana
otsikolla MINÄ JA KOIRANI? Toivoisin sinun kertovan millaista on elää koiran kanssa, mitä koira on tuonut
sinun elämääsi sekä millaisia kokemuksia sinulla on koirasi kanssa touhuamisesta. Toivoisin sinun kertovan
niin mukavista ja hyvistä kokemuksista kuin ikävistäkin asioista. Kirjoitelma on vapaamuotoinen, eikä sen
pituutta ole määritelty. Toivoisin sinun laittavan kirjoitelmaan lisäksi tietoa siitä minkä ikäinen olet,
sukupuolesi, kuinka kauan olet ollut koiranomistajana sekä asutko yksin vai perheen kanssa.
Teen tutkimustani Jyväskylän yliopistossa, terveystieteiden laitoksella. Pääaineeni on toimintaterapia.
Tutkimukseni tavoitteena on avartaa näkemystä siitä, mitä koria merkitsee ihmisten arkitoiminnassa ja
miten ko. toiminta vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti.
Toivoisin vastauksia 25.10.08 mennessä.
Annan mielelläni lisätietoja tarvittaessa!
Hyvää syksyä toivottaen: Heidi Kihlström-Lehtonen
PS. seminaarissa kiertää lista, johon voit laittaa omat yhteystietosi, mikäli koet, että voisit osallistua
tutkimukseen. Otan vielä henkilökohtaisesti yhteyttä niihin, jotka ovat ilmoittautuneet listalle. Mikäli
ilmoittautuneita on yli 35 henkilöä, joudun arpomaan joukosta ne, joita pyydän kirjoittamaan
kokemuksistaan.

