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Johdanto  
Mielestämme hoitotyössä tulisi pyrkiä siihen, että kaikilla olisi hyvä olla, niin hoidetta-

valla, hänen läheisillään, tuotteen tilaajalla ja kustantajalla kuin hoidon tuottajilla. Teh-

tävä ei ole helppo, mutta tavoitteeseen voidaan päästä liittämällä yhteinen tekeminen ja 

ponnistelu mukaan päivittäiseen toimintaan. Asiakkaat eivät ole enää passiivisia tilatun 

hoitopaketin kohteita, vaan he osallistuvat itse arjen sujumiseen. He saavat siitä lisää si-

sältöä päiviinsä ja kiitosta, sekä tunteen omasta tärkeästä paikastaan hoitokodin päivien 

rytmissä. Yhteisöllisyyttä ei saavuteta hetkessä ja joissain työmuodoissa sitä on hel-

pompi toteuttaa kuin toisissa. Ikääntyneiden henkilöiden pitkäaikaisasumisen hoitoko-

dissa se on luonteva tapa toimia. 

  

AIHE  

Työn aiheeksi valikoitui pihapiirin ja sen eläinten vaikutus hoivatyössä. Erityisesti 

haimme lomakotiin kesiksi tulevien tuotantoeläinten mukanaan tuomaa mahdollisuutta 

yhteisöllisyyden lisäämiseen. Toiminta on yksikössä uutta ja kehitystyö suunnittelui-

neen vasta vuonna 2012 aloitettua. 

 

Ympäristö   
Tehtävän toteutuspaikkana on Lomakoti Ilonpisara. Eläinavusteisen toiminnan kehittä-

minen tehtiin yhteistyössä ikääntyneiden, osin muistisairaiden asiakkaidemme ja henki-

lökunnan kesken. Ilonpisara on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen, yhdistyksen 

hallinnoima vanhusten ja vammaisten loma- ja hoivakoti. Moniammatillista, erityisesti 

vanhustyöhön perehtynyttä henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Pitkäaikai-

sasiakaspaikkoja on 52 sekä niiden lisäksi on loma- ja intervallipaikkoja. Vanhin asukas 

on 100-vuotias ja nuorin 60 vuotta täyttänyt. Ilonpisaran asiakkailla on monia sairauk-

sia ja suurella osalla myös muistisairauksia, joillain hyvin pitkälle edenneessä vaihees-

sa.  

  
Toimipaikalla on luonnonkaunis 2,5 hehtaarin rantatontti omassa käytössään. Lomakoti 

on toiminut samalla tontilla yli viisikymmentä vuotta ja rakennukset, sekä piha on ra-

kennettu vuosien aikana asiakkaiden käyttöön soveltuviksi. Dementoituneiden vapaan 

liikkumisen mahdollistamiseksi isoja piha-alueita on aidattu. Kesäaikana tehdään paljon 

toimintoja pihassa kuten kahvitteluja ja ruokailuja sekä kukkapenkkien hoitoa, makka-

ranpaistoa ja kesätansseja. 

 

Miksi, historiaa 
Monipuolisen terapiapuutarhan ja toimintapihan sekä ainutlaatuisen ympäristön ansios-

ta puutarhaterapian käyttö Ilonpisarassa asiakkaiden kanssa on jo luontevaa kesäajan 

toimintaa. Puutarhatoiminnan vuosien aikana olemme myös tutustuneet eläinten mah-

dollisuuksiin hoitotyön apuna. 

 

Ilonpisarassa on ollut sisätiloissa häkkilintuja jo reilun parin vuosikymmenen ajan ja 

kaverikoirat ovat vierailleet asukkaiden luona kymmenen vuoden aikana vähintään ker-

ran kuukaudessa. Tutustumiskäyntejä erilaisilla henkilöstön jäsenten kokoonpanoilla on 

tehty sekä läheisille eläimiä hoitaville tiloille että pari vuotta sitten viikon opintomatkal-

le Norjaan, jossa tällainen toiminta on jo paljoa Suomea pidemmällä. Tarkan pohjatyön 
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ja miettimisen jälkeen aloimme tarkemmin tutustua kesälampaiden vaatimuksiin vuon-

na 2012. Ajatuksena oli ensin ottaa muutamaksi kesäksi 3-5 lammasta, jotka palaisivat 

syksyisin omaan lampolaansa. Mikäli tuo toiminta onnistuisi, mietimme 4-5 kanan ot-

tamista lampaiden kanssa rannassamme hoidettaviksi. Samalla, kun eläimet hoitavat 

rantaamme, ne tuovat hyvää tuulta taloon.  

 

Kaikki uusi vaatii hyvän valmistautumisen ja niinpä haimme tietoa sekä kirjallisuudesta 

että pyysimme ekopsykologin ja lammasfarmarin kertomaan meille tärkeistä asioista 

uuden toiminnan kannalta. Yhteiset luennot asiakkaille ja henkilöstölle selvittivät hyvin 

molemmille ryhmille toistensa lähtötiedot.  

 

Ensimmäinen lammaskesä 2013 oli mielestämme menestys, ennen kaikkea asiakkaiden 

ja heidän läheistensä, mutta myös henkilöstön mielestä. Monet kirjaukset ja valokuvat 

kesälampaista viittasivat siihen. Ensimmäisenä lammaskesänä oli henkilökunnan kah-

vipöydällä perinteinen ruutuvihko, johon kaikki halukkaat kirjasivat lammaskokemuk-

sia. Niiden avulla jatkettiin kehittämistä. 

 

Kanalan suunnitelmat etenivät ja yhteisluennot asiakkaiden kanssa liitettiin keväällä 

2014 myös tämän toiminnan aloitukseen. Yhdessä suunnittelu yhdisti toteutuksen teki-

jöitä ja sitoutti heitä toimintaan. 

 

 Ilonpisaran kehittämistyössä on tyypillisesti pohjattu edellisiin kokemuksiin. Niityn 

reunaan, lammashakojen kulmaukseen mahtui hyvin pienimuotoinen kanala.  

Aiemmat hoivakodin eläinkokemukset olivat olleet kontakteja eläimiin ja joissain tapa-

uksissa eläimistä huolehtimista: kaverikoirien vierailut ja häkkilinnuista ja lampaista 

huolehtimista. Tähän kesään mennessä ei eläimiin ollut vielä liittynyt mitään tyypillistä 

asukkaita hyödyttävää tuotantoa. Kesäkanat munivat arviolta munan päivässä kukin ka-

na, joten niiltä oli opittavissa erilaista vastavuoroisuutta kuin aiemmilta eläimiltämme.  

 

Kysymykset, joihin haettiin vastauksia 
Miten yhteisöllisyys lisääntyy näin toimien vai lisääntyykö se, sekä koetaanko asiak-

kaan muistin määrällä olevan merkitystä tässä asiassa, olivat kysymyksiä, joihin haim-

me vastauksia. Samoin halusimme tietää toiminnan vaikutuksista henkilöstön työhön. 

 

Teorioita ja käsitteitä 
Tarkastelun pohjaksi määrittelimme muutamia peruskäsitteitä. Niiden kautta mietimme 

aihetta tarkemmin. 

 

Yhteisöllisyys 

 Hoivakodeissa asuu useita henkilöitä lähes samassa taloudessa ja hyvin kiinteässä yh-

teydessä toisiinsa. Korte puhuu (2005,25) omatoimisuuden tukemisesta ja siihen kan-

nustamisesta. Monet tarvitsevat muiden apua ja tukea päivittäin, mutta läheskään kai-

kissa tilanteissa avustajan ei tarvitse olla koulutettu henkilö vaan asukkaat voivat täy-

dentää toisiaan päivittäisissä toimissa. Tarpeellisuuden tunne ja toisten kiitos annetusta 

avusta tuo kaivattua merkitystä arkeen. Kurki mukailee kirjassaan Montoya Sáenzin 

ajatusta, että ikääntyessäänkin ihminen tarvitsee rakastetuksi ja arvostetuksi tulemisen 

kokemuksia ja aiempi elämä on samaa jatkumoa ja elämää tulee voida elämää itsetun-

non kärsimättä. Hän toteaa myös, että oletettavasti yksi aikamme suuri haaste on aitojen 
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yhteisöjen syntyminen ja kuitenkin ihminen tarvitsee vuoropuhelua ympäristönsä kans-

sa ollakseen vaikuttajana omassa elämässään. Samoin Luoma korostaa elämänlaatua ja 

sen hallinnan tunnetta. (Kurki 2008,43–47; Luoma, 2008, 74-88.) 

 

Yhteisöllistä toimintaa helpottaa sosiokulttuurisen innostamisen mukainen lähestymis-

tapa. Se on päämäärätietoista ja suunniteltua toimintaa, joka pyrkii osallistamiseen. 

Heimonen ja Voutilainen puhuvat kirjassaan ammatillisen kutsumuksen ja sitoutumisen 

sisältävästä asenteesta (Heimonen, Voutilainen 2001,135-136). 

 

Yhteinen aito tekeminen, joka sallii kaikkien mielipiteet ja osallistumisen ikään kuin ta-

saveroisina kumppaneina, on tärkeää varsinkin ikääntyneelle, joka helposti kokee tur-

huuden ja tarpeettomuuden tunteita. Yhteisöllisyys löytyy ihmisen halussa ja pyrkimyk-

sissä olla enemmän kuin hän olisi yksin, pelkästään omana yksilönään (Eloranta, Pun-

kanen 2008, 135–136). 

 

Ikääntyneiden asuinyhteisöissä henkilöstöllä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden estäjänä, 

sallijana ja siihen kannustajana. Hoivakodissa, jossa henkilöstöllä on kykyä olla aitoja, 

muillekin tilaa antavia henkilöitä, voi asiakaskin löytää omat resurssinsa ja käyttää niitä 

omaksi ja yhteisön hyödyksi (Kurki 2008, 50). 

 

Yhteisessä toimimisessa on toki haasteena yhteiskunnan nopea kehittyminen varsinkin 

viimeisten sadan vuoden aikana, joka aiheuttaa sen, että asiakkaiden lapsuuden ja elä-

män ruuhkavuosien aikainen todellisuus voi olla henkilöstölle kovin vierasta. Tästä 

huolimatta tai varsinkin siksi asiakkaan huomioiminen, hänen äänensä kuuleminen ja 

hänen kanssaan yhdessä toiminen tuo arkeen lisää mielekkyyttä sekä hänelle että henki-

löstölle. Mönkkönen muistuttaa kuitenkin henkilöstön vastuusta ja ammatillisen näkö-

kulman muistamisesta (Mönkkönen 2007, 63–66). 

 

Ikääntyminen ja muistisairaudet 

Ikääntyminen tapahtuu yksilöllisesti ja vanhojen taitojen säilyminen, sekä uusien oppi-

minen on hyvin vaihtelevaa, henkilöstä, tämän koulutuksista, kokemuksista ja aktiivi-

suudesta riippuvaa. Kehollisesti muutokset alkavat jo kolmenkymmenen ikävuoden jäl-

keen, mutta yleensä muutokset tapahtuvat hitaasti, vaikkakin ajan myötä kiihtyvästi. 

Eliniän ennusteen kasvaessa on selvää, että elämän loppupäähän tulee lisää vuosia ja on 

tärkeätä, että ne koetaan elämisen arvoisina ja merkityksellisinä. Kurki toteaakin van-

huuden olevan varsin monimuotoinen asia, sillä ikääntyneitä on perusterveistä monisai-

raisiin, köyhistä rikkaisiin sekä erakoista ja sosiaalisesti kyvyttömistä yhteisöllisesti hy-

vinkin taitaviin henkilöihin. Yleensä ikääntyneillä on aikaa ja tavallisesti heille järjeste-

tään puuhastelua, sillä aktiivisuus hidastaa vanhenemista. (Kurki 2008, 12–16.) 

 

Kehälinna ja Matilainen toteavat opinnäytetyössään, että vaikka vanhenemiselle on bio-

loginen perusta, se on myös sosiaalinen ilmiö. Sen määrittelyyn vaikuttavat monet sei-

kat kuten yhteiskunta ja sen tavat sekä lainsäädäntö. He toteavat ihmisen ikääntyvän 

osana yhteisöään ja sen arvojen ja asenteiden vaikuttavan muutosten kokemisen herät-

tämiin tunteisiin. (Kehälinna, Matilainen 2012, 9-11.) 

 

Normaaliinkin ikääntymiseen liittyy myös muistin heikkenemistä ja erityisesti sitä liit-

tyy muistisairauksiin. Tämä puolestaan vaikeuttaa arkisista askareista selviytymistä ja 

tuo tullessaan epävarmuutta ja jopa huonommuuden tunteita ja ärtyisyyttä. Yhdessä 

toimien voi toisten esimerkki palauttaa toiminnot mieleen tai myös tekemiseen aiemmin 
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liittynyt mielihyvän tunne voi auttaa selviytymisessä. Se muistin alue, johon tallentuu 

tekemistä koskeva osaaminen, säilyy suhteellisen ennallaan ja toimivana muistisairau-

den loppuvaiheisiin asti (Levine Madori 2010, 130). 

 

Huonontuneeseen muistiin ja mieleen palauttamisen vaikeuteen voi varsinaisen muisti-

sairauden lisäksi vaikuttaa myös ravitsemuksen puutteet, sopimaton lääkitys, heikko vi-

reystila ja uupumus, nautintoaineet ja useat hoitamattomat sairaudet. Näihin voidaan 

vaikuttaa ja samalla parantaa muistin toimintaa mikä puolestaan auttaa elämänlaadun 

säilymisessä tai jopa kohenemisessa. (Erkinjuntti 2010, 73-75.) 

 

Eläinavusteinen toiminta 

Eläinavusteisen toiminnan on tarkoitus tuottaa sekä iloa että hyvinvointia. Se voi olla 

tarkasti määriteltyä ja tavoitteellista tai vain eläinten kanssa oleskelemista ja niistä huo-

lehtimista. Se on Suomessa vielä melko uusi toimintamuoto ja siksi melko vaihteleva 

vielä toteutustavaltaan. Monenlaiset toiminnat, joihin liittyy eläimiä ja hoi-

va/hoitotoimintaa liitetään tämän nimityksen alle. Eläinten varaukseton hyväksyntä te-

kee niistä hyviä kumppaneita hoitotyöhön. 

 

Eläinavusteisen toiminnan eläinten ja ihmisten tapaamiset voivat olla lyhyitä tai pitkä-

kestoisia ja kertaluonteisia tai toistuvia. Ne ovat vapaamuotoisia ja tapahtuvat usein 

ryhmissä toteaa Reini opinnäytetyössään. Hän kertoo myös havainnoineensa, että eläin-

tapaamiset vaikuttavat ikääntyneiden yleiseen mielialaan. Reinin mukaan tämä oli näh-

tävissä heidän eleistään ja ilmeistään sekä tyytyväisyydestään. (Reini 2011, 19–20, 40.) 

 

Eläimet herättävät tunteita ja hyväilyn tarvetta sekä suojelunhalua. Ne aktivoivat sekä 

hoitajiaan että ihailijoitaan hyvin monipuolisesti. Erityyppisten luontomenetelmien hy-

väksikäyttö hoitotyössä tuo hyvänolontunteita ja uutta puhuttavaa arkeen. 

 

Suomen Green Care’n kotisivuilla puhutaan luonnon tuomasta arjen tunteesta hoitopai-

kan asukkaille ja turhautumisen sijaan saatavasta motivoitumisesta ja voimaantumises-

ta. Sen mukaan vaikuttavuudet lisääntyvät luonnon elvyttävyyden ja kokemuksellisuu-

den avulla ja jo pelkän eläimen läsnäolon on todettu saavan aikaan positiivisia vaiku-

tuksia ihmisessä. Muistisairasta saattaa helpottaa se, että eläinten kanssa kommunikoi-

daan enimmäkseen eleillä ja kehon kielellä. Eläin ei myöskään arvostele tai luokittele 

ihmisiä vaan suhtautuu yleensä kaikkiin henkilöihin tasavertaisesti. (Green Care 2014.) 

Toteutustapa 
Ilonpisarassa on edelleen paljon samoja henkilöitä sekä asiakkaina että henkilökunnas-

sa, jotka olivat mukana lammastoimintaa aloitettaessa. Osa on ollut Ilonpisarassa jo 

vuonna 2006, jolloin puutarhaterapiatoimintaa aloiteltiin. Vuodesta 2013 Lomakoti 

Ilonpisara on kuulunut Green Care Finlandiin, joten luontoon nojautuva toiminta on li-

sääntynyt osaksi arkea pieni asia kerrallaan vuosien myötä. 

 

Päätimme ensin selvittää henkilöstön tuntemuksia. Heille voimme tehdä kyselyn jo heti 

koulutusvaiheen loputtua ja toimintavaiheen kunnolla käynnistyttyä. Näin saatoimme jo 

kesän aikana kehittää toimintaa saatujen vastausten ohjaamina. Mielestämme asiakkail-

le ja heidän läheisilleen on hyvä tehdä kysely vasta syksymmällä, toiminnan kestettyä 

hieman pidempään. Koemme, että varsinkin dementoituneiden asiakkaiden vastaukset 

ovat mahdollisesti näin toteuttaen luotettavampia. Se on kuitenkin toisen kyselyn ja uu-

den kehittämistyön kohde joillekin toisille tekijöille. Tässä työssä käytimme lähesty-

mistapana laadullista fenomenologista tarkastelua. 
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Kysely 
Teimme kahdeksan kysymystä, joista viisi oli strukturoitua ja kolme avointa. Vastaajik-

si poimittiin Ilonpisaran henkilökunnasta sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet toteutta-

massa toimintaa ennen pihan eläinten tuloa, viime kesän lampaiden kanssa ja myös 

tämän kesän kanojen ja lampaiden parissa. Vastaajiksi ei valittu vain 

hoivahenkilökuntaa vaan satunnaisesti henkilöitä kaikista henkilöstöryhmistä. 

 

Kysely toteutettiin heinä-elokuun vaihteessa 2014. Lomakkeita jaettiin 12 kpl ja kaikki 

palautuivat vastattuina takaisin eli n=12. 

 

Kyselykaavake ja vastauksia 

Aiempina vuosina toteutetuista kyselyistä oli huomattu, että kysymysten määrän tuli ra-

joittua mielellään alle kymmeneen ja että alussa oli hyvä olla vaihtoehtovastauskysy-

myksiä. Laadimme viisi vaihtoehtokysymystä. 

 

Strukturoidut kysymykset 1-5 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin ennen kesäeläinten tuloa olleista henkilö-

kunnan ja asiakkaiden yhteisistä koulutuksista. Koettiinko niistä olleen apua eläinten 

kohtaamiseen ja niistä huolehtimiseen: 

paljon  jonkin verran   en osaa sanoa   ei lainkaan 

2   8    -    2  

 

Ei lainkaan vastauksissa oli molemmissa lisäys, että vastaaja ei ollut osallistunut koulu-

tuksiin     (Kuvio 1) 

 

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin auttoivatko koulutukset asiakkaita tulemaan mu-

kaan toimintaan: 

paljon jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

5   5    2    - 

      (Kuvio 2) 

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin lisäsikö eläinten kanssa puuhailu yhteisöllisyyttä 

paljon jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

7   4     1    - 

      (Kuvio 3) 

 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin lisääntyikö yhteinen toiminta asiakkaiden kanssa 

paljon jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

4   8    -    - 

      (Kuvio 4) 

 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin lisääntyikö työmäärä 

paljon jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

-   9    1    2 

tämän kysymyksen kaksi ”jonkin verran” vastaus oli saanut lisäyksen. Toinen ”ei hai-

tannut” ja toinen ”viikonloppuna”   (Kuvio 5) 
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Kuvio 1 Onko koulutuksesta apua eläinten Kuvio 2 Auttoivatko ne asiakkaita tulemaan  

kohtaamiseen ja niistä huolehtimiseen mukaan toimintaan  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuvio3 Lisäsikö eläinten kanssa puuhailu yhteisöllisyyttä  Kuvio 4 Lisääntyikö yhteinen 

toiminta asiakkaan kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 5 Lisääntyikö työmäärä 

 

Avoimet kysymykset 

Avoimiin kysymyksiin tuli myös paljon vastauksia. Joillain ne olivat yksittäisiä sanoja, 

toisilla kuvaavia lausahduksia, jotka sisälsivät useita asioita. 

 

paljon 2

jonkin verran 8

en osaa sanoa 0

ei lainkaan 2

paljon 7

jonkin verran 4

en osaa sanoa 1

ei lainkaan 0

paljon 4

jonkin verran 8

en osaa sanoa 0

ei lainkaan 0

paljon 0

jonkin verran 9

en osaa sanoa 1

ei lainkaan 2

paljon 5

jonkin verran 5

en osaa sanoa 2

ei lainkaan 0



 YHTEISÖLLISYYTEEN 

IKÄÄNTYVIEN PARISSA 

ELÄINTEN JA LUONNON 

AVULLA 

 

 7 (18) 

   

Kehitystyö 26.8.2014   
Paula Jakonen & Raija-Leena Löövi    

 
Kuudes kysymys 

Kuudenteen kysymykseen, jossa pyydettiin kertomaan lyhyesti noin kolmella asialla 

toiminnan hyvät puolet tuli yhteensä kolmekymmentä kommenttia tai määrettä. 

 

Kymmenen niistä puhui tekemisen ilosta, yhteistyöstä ja asukkaiden osallistumisesta 

erilaiseen, kodinomaiseen tekemiseen. 

  Yhdessä tekeminen on kivaa 

  Asiakkaan tyytyväisyys, kun vielä pystyy johonkin 

 

Seitsemässä kommentissa mainittiin asiakkaiden muistelujen ja yhteisten jutustelujen 

lisääntyneen. 

  Vertailevaa tutkimusta asukkaiden kesken esim. munien määrästä 

 

Neljässä mainittiin asiakkaiden mahdollisuudesta halutessaan päästä katsomaan, kos-

kemaan, silittämään ja hoivaamaan varsinkin lampaita. 

 

Neljässä mainittiin hyvästä syystä saada asiakkaita lähtemään ulos ja eläinten vaikutuk-

sesta asiakkaiden omatoimisen ulkoilun lisääntymiseen. 

  Kannustaa asiakkaita liikkumaan, kun eläinten luo on mukava mennä… 

 

Kolmessa kommentissa mainittiin positiivisesta tavasta erottua muista hoitopaikoista, 

johon liittyi myös omaisten tyytyväisyyttä. 

 

Lisäksi oli erillisiä kommentteja ihanista, ilahduttavista terapia eläimistä, jotka toimivat 

”jäänmurtajina” uusien asukkaiden, omaisten ja periaatteessa kaikkien kanssa. 

 

Useassa kommentissa todettiin eläinten positiivinen vaikutus kaikkiin ja koko toimin-

taan. Yksi kommentoi suoraan niiden vaikutusta henkilökuntaan. (Kuvat 1 ja 2) 

Kyllä hoitajankin mieli kirkastuu, kun välillä käy lampaita ja kanoja kat-

somassa 

 

  

 
 

Kuva 1 Yhteiset retket eläinten luo piristivät  Kuva 2 Kaikkien mielet kirkastuvat, karitsankin 
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Seitsemäs kysymys 

Seitsemännessä kysymyksessä pyydettiin kertomaan lyhyesti kolmella kohdalla ongel-

mista mitä kesäeläinten pitämisessä on ollut. Siihen tuli seitsemäntoista kommenttia.  

 

Viisi puhui alun hoidon opettelusta kuten ruokien ja juomien muistamisesta, toiminnan 

vastuullisuudesta ja päivittäisyydestä sekä aitojen ja tilojen toimivuuden varmistamises-

ta kummankin toiminnan ensimmäisinä viikkoina. Oppimisen koettiin olleen nopeaa. 

 

Kolme kommenttia oli pienen työmäärän lisääntymisestä ja yksi rajasi sen viikonlop-

puun. (arkipäivisin on enemmän henkilökuntaa paikalla, myös avustavaa henkilökun-

taa.) 

 

Kahdessa kommentissa kyseltiin, mitähän ongelmia niistä voisi olla. 

   

Kahdessa kommentissa puhuttiin kiintymyksestä. Eläinten tulon odottaminen koettiin 

vaikeana ja toisaalta niiden lähtiessä tulee syksyisin heti ikävä ja odotus. 

  odottamisen vaikeus, eli eläinten lomien alkaminen, milloin??? 

 

 

     
Kuva 3 Alkuloman hellittelyä   Kuva 4 Kotiinlähdön vastustamista 

 

Lisänä oli erillisiä kommentteja asiakkaan jatkuvasta kyselystä koska mennään kanoja 

katsomaan ja kommentti siitä että yksi hoitaja pelkäsi kanojen nokkivan, jos menee nii-

tä hoitamaan.  

 

 

Kahdeksas kysymys 

Kahdeksannessa kysymyksessä tiedusteltiin toiko asiakkaan muisti tai muistamatto-

muus lisäpiirteitä toimintaan. Tähän tuli neljätoista vastausta. 

 

Kuusi kommentoi toiminnan sopineen hyvin muistiongelmaisillekin. Se toi muistoja 

lapsuudesta ja tarinoita omista kokemuksista, vaikka hoitoajoista muistuteltiinkin. Mu-

kana oli kommentteja, että toimintatavat palautuivat helposti mieliin. 

vaikka lähimuisti heittää niin selkärangasta tulee vanhoja asioita eläin-

ten hoitoon liittyen (siis sellaisilta asiakkailta, ketkä asuneet maalla tai 

ovat olleet tilalla töissä). 
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Kolme kommenttia oli siitä että muistisairauden vaikutuksesta ei ollut havaintoja. Hen-

kilökunnastahan oli joku paikalla, kun hoitotoimia tehtiin. Kaksi kommenttia muistutti 

henkilökunnan merkityksestä ja siitä ettei eläimiä voi jättää vain asiakkaiden vastuulle, 

vaikka he ahkerasti varsinaiset hoitotyöt tekevätkin. 

  Toinen toistaan tukien, muistuttaen hommat hoituivat 

 

Yksi kommentti totesi iloisesti 

  osalle eläimet ovat aina yhtä uusi ja iloinen asia, päivästä toiseen 

      (kuvat 5 ja 6) 

 

   
   
Kuva 5 Yhdessä niitä ihmeteltiin   Kuva 6 Ja ne ihmettelivät toisiaan 

Keskusteluissa esiinnousutta 
Vastauksia jättäessään moni vastaaja vielä kertoi lisää paperinsa sisällöstä ja kyselyn 

herättämistä ajatuksista. He ikään kuin vastasivat vielä niihin kysymyksiin, joita olisivat 

lisäksi halunneet paperissa olevan. 

 

Ilonpisarassa on päädytty siihen, että se on myös muutamien kesäeläinten lomanvietto-

paikka. Ensimmäisen kesän lampaista kaksi emää ja toinen karitsoista palasivat toise-

nakin kesänä ja toivat mukanaan kaksi uutta pientä karitsaa. Jälleennäkeminen oli asi-

akkaista mieluisaa. Hehän olivat edellisen kevään luennoilla ilmoittaneet, että lemmik-

kejä ei syödä. Lampaiden tunnistaessa samat nimet kuin edellisenä kesänä, oli asiakkai-

den toive, tai oikeastaan vaatimus toteutunut. Syksyllä, kun lampaat haetaan kotitilalle, 

me laitamme tiedotteet niiden loman loppumisesta kyseiseltä kesältä. Kanojen kanssa 

syksy on vielä kokematta. Munia on voitu syödä, mutta hoitajatkin toivovat samojen 

eläinten palaavan loman viettoon seuraavana keväänä sillä kaikkien mielestä ruoka os-

tetaan kaupasta. Eläinten hoidosta Ilonpisaran kesäloman jälkeen, on riittänyt paljon 

keskustelua koko yhteisössä. 

Vastauksien tuloksia 
Jokainen vastaaja vastasi kaikkiin strukturoituihin kysymyksiin. Vapaista kysymyksistä 

vähiten vastauksia tuli muistin vaikutusta koskevaan kysymykseen. Vain kolme kom-

menttia enemmän tuli kysymykseen toiminnan haittapuolista, joista osa ihmetteli, mitä-

hän haitat voisivat olla. 
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Positiivisia asioita 

Kesäeläimistä koettiin olevan paljon iloa sekä virkistystä ja niiden luo menemisestä se-

kä hoivaamisesta kuntouttavia vaikutuksia. Ilonpisaran suuri piha-alue houkuttelee 

kesäisin muutenkin ulkoilemaan paljon, mutta eläimet rannassa innostavat siihen vielä 

enemmän. Niitä esiteltiin myös ylpeästi omaisille. Asiakkaiden omatoiminen eläinten 

luona käyminen lisääntyi kummankin kesän edetessä ja sillä oli monia positiivisia 

vaikutuksia. Kävijät kertoivat eläinten voinnista sekä pihassa että sisällä olijoille ja 

juttuhetket lisääntyivät. (Kuvat 7 ja 8) 

                                              

 
 

Kuva 7 Useamman sukupolven ihastelua Kuva 8 Vettä saavat kukat, kanat ja lampaat 

 

Keskustelujen ja seurusteluhetkien koettiin lisääntyneen houkuttelevan piha-alueen ja 

eläinten ansiosta, sillä sitä pidettiin helppona aihepiirinä jutusteluun. Tällaisen toimin-

nan koettiin myös erottavan Ilonpisaran myönteisesti muista palvelutaloista. Sijaintihan 

sillä on hyvin erityinen. 

 

Yhteisen tekemisen koettiin lisääntyneen sekä asiakkaiden että myös henkilökunnan ja 

koko yhteisön keskuudessa. He vastaajista, jotka olivat eläintenhoitoa ja yhteisöllistä 

toimintatapaa koskeviin koulutuksiin osallistuneet, kokivat niistä olleen jonkin verran 

tai jopa paljon hyötyä. Näissä koulutuksissa asiakkaat kertoivat paljon omia kokemuk-

siaan hyötyeläimien hoidosta ja niiden merkityksestä lapsuuden lemmikkeinä. Ne ikään 

kuin käynnistivät muistelua. 

 

Varsinkin muutamille asiakkaille eläimistä huolehtiminen oli tärkeää, tuttua kodin puu-

haa ja he pitivät itse huolen, että joku henkilöstöstä tuli sekä aamun että illansuun hoi-

tokäynnille mukaan. He jopa pyrkivät valitsemaan aina eri henkilöitä mukaansa, että 

hyvin monille tulisi eläinten hoitamisen kokemus. Tämä puolestaan helpotti tämän ky-

selyn tekoa, sillä useilla vastaajilla oli siten kokemukseen perustuvaa tietoa. (Kuvat 9, 

10, 11 ja 12) 
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        Kuva 9 Mukaviahan kanat olivat helteellä                       Kuva 10  mutta sateellakin niistä oli huolehdittava 

 

 

 
Kuva 11 Kanoilta sai palkaksi munia  Kuva 12 ja lampailta läheisyyttä 

 

 

Toiminnan ongelmapuolia 

Alkuun eläinten kesälomat vaativat paljon suunnittelua ja opiskelua. Luentojen lisäksi 

aikaa kului kirjallisuuden ja pohdinnan parissa. Eläimistä otetaan vastuu, joten sekä tilat 

että ravinto halutaan hoitaa mahdollisimman hyvin ja eläimiä hellien. Alkukesän karan-

neiden karitsoiden aitaukseen palauttamiseen osallistuvat sekä asiakkaat että henkilö-

kunta, kuka vain paikalle osui. Melko nopeasti pienimmätkin kasvoivat niin, etteivät 

enää mahtuneet kesän aikana karkailemaan. 

 

Työmäärä hieman lisääntyi, vaikka toisaalta puuhassa asiakkaiden kunto ja omatoimi-

suus paranivat ja heidän hoitonsa keveni. Ainakin työt siis erilaistuvat. Asiakkaat kyllä 

huolehtivat tehtävien muistuttamisesta. 

 

Ilo ja paijaaminen saavat aikaan kiintymystä. Syksyn tullen tapahtuva eroaminen aihe-

uttaa ikävää ja uuden kesän odottelua. Tätä pyrittiin kyllä helpottamaan jo syksyllä 
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lampaiden kuvilla hissin seinillä, mutta kommenteista oli pääteltävissä, ettei se ollut 

täysin auttanut, ehkä kuitenkin helpottanut kaipausta. 

 

Muistamattomuuden tuomia erityispiirteitä 

Parhaimmillaan asiakkaiden koettiin voimaantuvan voidessaan olla vielä hyödyksi van-

hoine taitoineen. Eläinten hoidossa neuvottiin ja muistuteltiin helposti toisia ja toimit-

tiin ryhmässä saadun mallin mukaan. Eläinten mukanaan tuoma tunnereaktio palautti 

paljon muistoja ja toi juteltavaa sekä yhdisti koko yhteisöä. Parhaimmillaan, todella 

muistamattomille eläinten kohtaaminen oli päivittäin aina yhtä suuri yllätys ja ilo. 

Pohdintaa 
Kyselyn ja kesien kokemusten pohjalta on ollut huomattavissa eletyn elämän ja vanho-

jen kokemusten merkitys ikääntyneen ihmisen arkipäivässä. Vaikuttaa siltä, että van-

hain- tai hoivakodissa elämisen ei olekaan hyvä olla vain virikeohjelmasta toiseen siir-

tymistä vaan arjessa eläminen tuo päiviin merkitystä. Pienet tutut askareet tuovat rytmiä 

arkeen. Eläimistä täytyy huolehtia jokaisena päivänä, satoi tai paistoi. On tarpeen nous-

ta aamulla ylös, että voi käväistä rannassa. Mikäli joka päivä puhuu eläimistä jokaiselle 

kohdatulle henkilölle, varmaankin joku heistä joinain päivinä lykkii pyörätuolin lam-

mastarhalle? Me tarvitsemme ikääntyneinäkin syitä asioiden tekemiseen ja mukavaa 

seurattavaa arkeen. On tärkeää olla hyödyksi ja yhteisön täysivaltainen, pidetty jäsen. 

 

Aiemmin useamman sukupolven perheyhteisöissä ikääntyneiden merkitys oli usein 

nuorimman polven kaitsennassa. Ihmiselle on merkityksellistä, että hän on tärkeä ja tar-

peellinen ympäristölleen ja läheisilleen. Usein vanhoilta ihmisiltä kuultu harmistunut 

tokaisu on, että heistä on vain vaivaa. Eläinten syöttäminen ja silittäminen antaa heille 

uudenlaista merkitystä, sillä heitä tarvitaan eläimiä hyväilemään. Ne kyllä kiittävät an-

tamalla huomiotaan takaisin. Samalla pihamaalla tulee kasteltua kukat ja hoidettua mar-

japensaat, jolloin ympäristökin säilyy viihtyisämpänä ja houkuttelee enemmän piipahte-

lemaan pihamaalla. Pienikin panos on tärkeä ja yhdessä niistä tulee iso kokonaisuus. 

 

Ilonpisara ympäristöineen toimii monipuolisesti aistien herättelijänä, mikä osaltaan vir-

kistää myös syvästi muistisairaita. Piha on laaja ja viihtyisä. Sinne mahtuu sekä hoidet-

tuja että luonnonvaraisia alueita ja myös helppohoitoisia kotieläimiä.  Äänimaailmasta 

löytyy tuulen havinaa, veden solinaa ja nykyisin eläinten ääniä. Nämä tuovat myös 

omia tuoksujaan aistittaviksi ja kasvit paljon värejä. Makujakin löytyy kaikesta kasvilli-

suudesta ja myös monenlaista kosketeltavaa eläinten hyväilyn lisäksi. Lampaissa on 

kaikki harmaan sävyt ja kanat ovat ruskean kirjavia. Parhaimmillaan kaikki nämä luon-

non aistimukset palauttavat muistisairaille muistumia ja miellyttäviä tunnekokemuksia 

aiemman elämän tilanteista. Salovuori puhuu luonnon ja kasvien monipuolisesta merki-

tyksestä ja siitä miten tuhansia vuosia sitten on määrätty lääkkeeksi puutarhakävelyjä. 

Hän toteaa, että vanha resepti on syytä uusia. Luonnon maisemassa ihmisellä on ikään 

kuin mahdollisuus sulautua siihen ja saada sen terveysvaikutukset hyödykseen. (Salo-

vuori 2009,15–25.) 

 

Johtopäätökset 
Hoitotyö on arjen elämistä hoidettavien asukkaiden rinnalla. Hoitokodeissa ja palvelu-

taloissa se on tavallaan samanlaista asiakkaan kotitiloissa tapahtuvaa toimintaa kuin ko-

tihoidossakin. Siihen liittyvät ilot, surut, velvoitteet ja juhlat. Vaikuttaa, että ihmisen 

perimmäinen halu on tuntea itsensä tarpeelliseksi. Se kohottaa sekä omanarvontuntoa 

että mielialaa. Siirtämällä asiakas tekemisen kohteesta mukana toimijaksi, tärkeäksi 
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kumppaniksi, saadaan käyttöön paljon piilossa levännyttä tietoa, taitoa ja työtunteja. 

Joissain tekemisissä saattaa yhdessä puuhatessa viivähtää hetki kauemmin kuin itse 

tehden, mutta päivän kokonaisuutta katsottaessa tulos vaikuttaa olevan voiton puolella.  

  

Yhdessä puuhaillessa ja mielenkiinnon kohdistuessa johonkin uuteen asiaan, omat vai-

vatkin ikään kuin vaimenevat ja huomaamatta fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kyky 

kohenevat. Mielenkiintoisen ja ehkä puuhakkaan päivän päätteeksi, varsinkin jos siihen 

on sisältynyt ulkona luonnossa oleskelua, on yöuni vaikuttanut olleen parempaa. Salo-

nen puhuu luonnon elvyttävästä ja stressiä vähentävästä, jopa tervehdyttävästä vaiku-

tuksesta. Hän sanoo myös ihmisillä olevan velvollisuuksia luontoa kohtaan. Sitä ja 

eläimiä tulee kohdella hyvin, että niiden positiiviset vaikutukset säilyvät tulevaisuudes-

sakin eli yhteinen työskentely tuo hyötyjä heti ja tulevaisuudessa. (Salonen 2005, 35, 

41-43, 64-64; Salonen 2010, 24-30.) 

 

Vanhojen asioiden tekemisen tuomisessa palvelutaloon myös vakiintuneet asetelmat 

usein muuttuvat. Asiakkailta löytyy enemmän tietoa vanhoista toiminnoista kuin henki-

lökunnalta ja kun ikääntynyt asiakas neuvoo hyvin ammatillisesti koulutettua henkilö-

kuntaa, on hänellä usein onnellinen hymyn kare suupielessä ja pilke silmäkulmassa. Se 

on erityisen mukavan näköistä katseltavaa. Muistisairaan elämässä tunteet korostuvat. 

Siitä huolimatta, ettei hän muista mikä asia ilahdutti, hänellä säilyy hyvänolon tunne. 

Eläimillä on kyky päästä myös muistisairaiden usein sulkeutuneen oloiseen maailmaan 

ja tuottaa heille ilon tunteita. 

 

Asiakkaat ja henkilöstö sekä myös asiakkaiden läheiset vaikuttavat iloisemmilta ja tyy-

tyväisemmiltä, kun luonto tuodaan vahvasti mukaan kesäisiin päiviin. Yhdessä tehden 

myös kommellusten kautta tulee paljon naurun- ja puheenaiheita sekä tarinoita kerrot-

tavaksi. 

 

Luonnon ja pihapiirin melko systemaattinen suunnitteleminen ja käyttäminen hoito-

työssä, alkoi Ilonpisarassa uudelleen varovaisesti noin kymmenen vuotta sitten. Van-

hoista kirjoituksista on pääteltävissä, että toiminnan alkuaikoinakin oltiin paljon ulkona. 

Nyt kaksi kesää on harjoiteltu eläinten kanssa. Saatujen kokemusten perusteella tulem-

me varmasti jatkamaan toimintaa. On kuitenkin hyvä huomata, että liiallinen virikkei-

den tulvakin uuvuttaa, eikä kakkuakaan jaksaisi syödä joka päivä, joten kesälomaeläi-

met ovat hyvä ratkaisu Ilonpisaraan. Syksy ja talvi suunnitellaan, kevät muistellaan hoi-

tamisen asioita ja kunnostetaan eläinten lomapaikkoja, pitkä kesä hoidetaan ja nautitaan 

sekä kerätään muistoja seuraaville talville iloa tuottamaan. 

 

Ilonpisaran olosuhteissa muutama lammas ja kana ovat riittäviä ja hyvä ratkaisu. Lam-

paat hoitaessaan rantamaisemaamme, hoitavat samalla koko yhteisöä. Kanat tuovat mu-

kavaa, vilkasta seurattavaa ja antavat munan päivässä kukin kiitoksena hoidostaan. Täs-

sä laajuudessa toiminta ei uuvuta ketään vaan tuottaa runsaasti hyvää mieltä, uusia tai-

toja, jutun juurta ja kuntouttaa hyvin monipuolisesti.  (Kuvat 13 ja 14) 
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Kuva13 Sanaton yhteys   Kuva 14 Hellyyttä vastaanotetaan ja annetaan 

 

Kuntoutumista ajatellaan liian usein vain fyysisenä kuntoutumisena, mutta kun mieli 

paranee ja sosiaaliset suhteet kohenevat, seuraavat ryhti, fyysiset taidot ja lihaskunto ja 

sitä myötä omanarvontunto väistämättä mukana. Pienet eläimet ja kaunis ympäristö 

voivat saada ihmeitä aikaan. 
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Liitteet 

Kysely 

 

 

Kysymyksiä eläinten kanssa toimimisen tuomista hyödyistä ja rasitteista henkilöstön kokemana 

1. Ennen kesäeläinten tuloa Ilonpisaraan on sekä asiakkaille että henkilöstölle ollut yhteisiä kou-

lutustilaisuuksia. 

Onko koulutuksesta ollut apua eläinten kohtaamiseen ja niistä huolehtimiseen? 

paljon  jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

 

2. Auttoivatko ne asiakkaita tulemaan mukaan toimintaan? 

 

paljon  jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

 

3. Lisäsikö eläinten kanssa puuhailu yhteisöllisyyttä? 

paljon  jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

 

4. Lisääntyikö yhteinen toiminta Asiakkaiden kanssa? 

paljon  jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

 

5. Lisääntyikö työmäärä 

paljon  jonkin verran  en osaa sanoa  ei lainkaan 

 

6. Kerro lyhyesti noin kolmella asialla toiminnan hyvät puolet? 

 

7. Kerro lyhyesti noin kolmella asialla mitä ongelmia kesäeläinten pitämisessä Ilonpisarassa 

on/on ollut? 

 

8. Toiko asiakkaan muisti tai muistamattomuus jotain lisäpiirteitä toimintaan? 

 

 

  


