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____________________________________________________________________
Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mitä lisäarvoa eläinavusteinen toiminta tarjoaa
asiakkaan vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Lisäksi tavoitteena oli, että yhä useammalla kehitysvammaisella henkilöllä olisi mahdollisuus toimia eläimen kanssa ja
hyötyä sen läsnäolosta. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten kehitysvammaisen henkilön vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää ponitoiminnan avulla. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen tekijä piti itse ponitoimintaa tunnin ajan kuusi kertaa
kolmen hengen pienryhmälle, joka koostui kolmesta keskiasteisesti kehitysvammaisesta henkilöstä. Työssä selvitettiin myös, millainen suhde heidän välilleen sekä heidän ja ohjaajan välille muodostuu. Tärkeintä toimintakerroissa ei ollut niinkään tekeminen, vaan pysähtyminen omiin ajatuksiin ja tarpeisiin sekä muiden huomioiminen.
Selvityksen teoreettisessa osuudessa käsiteltiin kehitysvammaisuutta sekä kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutustaitojen tukemista. Tämä osuus selvittää
muun muassa, mitä erityispiirteitä kehitysvamma luo vuorovaikutukseen ja kuinka
vuorovaikutustaitoja voidaan harjoitella. Lisäksi se sisältää tietoa, kuinka osaavamman vuorovaikutuskumppanin tulisi toimia kommunikoidessaan henkilön kanssa,
jonka vuorovaikutustaidot ovat puutteelliset. Teoreettisessa osuudessa käsiteltiin
myös mielekästä arkea, eläinavusteisuutta sekä voimavaralähtöistä ohjausta. Tämä
osuus perustui vahvasti erilaisiin lähteisiin.
Ponitoiminnan suunnittelussa otettiin huomioon teoriaosuuden vuorovaikutuksen tukemisessa tärkeät osa-alueet sekä eläinavusteisen toiminnan aloittamiseen liittyvät
seikat. Toiminnan toteutuksessa ponitoiminnan ohjaaja pyrki mukauttamaan omaa
kommunikointiaan mahdollisimman hyvin kohderyhmälle sopivaksi. Ponitoiminnassa edettiin ennalta suunniteltujen raamien mukaan, mutta ohjaaja huomio myös
osallistujien spontaanit toiveet sekä antoi tilaa vuorovaikutusaloitteille.
Ponitoiminta kehitti siihen osallistuvien henkilöiden vuorovaikutustaitoja, vaikka niiden harjoittelua pitäisikin vielä jatkaa. Toiminnassa käytettiin jokaisen kerran aluksi
ja lopuksi Mahti-tunnekortteja avuksi sen hetkisen tunteen ilmaisuun. Muiden huomioon ottaminen kehittyi vuorottelulla ja toisten auttamisella. Osallistujilla oli joka
kerralla hyvä mieli ja näin ollen myös kommunikointi oli sujuvaa. He olivat mielellään jatkaneet hyvän tahtoista keskustelua toiminnan jälkeenkin toimintakeskuksessa
ja kotonaan. Toiminta siis lisäsi vuorovaikutusta muissakin ympäristöissä, sillä siitä
sai hyvän keskustelun aiheen. Toiminnassa olleiden välille kehittyi myös hyvä suhde
ja tunneilla naurettiin ja jopa laulettiin yhdessä. Keskustelu tuntien aikana pysyi koko
ajan asiallisena ja ystävällisenä.
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The purpose of this thesis was to find out how animal-assisted activities affects the
client and can client’s social interaction skills be advanced by animal-assisted activities. The goal of this thesis was that intellectually disabled people would have a better chance of benefit animal’s presence and they could do things whit an animal. The
purpose of this thesis was also to find out how intellectually disabled people’s interaction skills develop when they are whit a pony. So, author of this thesis took her
pony to three intellectually disabled people for six times. They learned how to handle
the pony and how to drive it. The most important was that participants could relax
and focus on the moment. We also learned how to be empathic.
The topics discussed in the theoretical part of the thesis include the issues of the intellectual disability, social interaction skills and how intellectual disability affects interaction. There is also knowledge how to interact with disabled people in the theoretical part because they have some special needs. Other topics in the theoretical part
of the thesis were meaningful daily life, animal assisted interventions and resourcebased guidance. This part of the thesis relies heavily on different repositories.
Animal-assisted activity with the pony was pre-arranged by applying theoretical
models. The author of this thesis took into consideration participants special needs in
communication. She also observed their spontaneous wishes.
The report found that intellectually disabled person’s social interaction skills can be
developed by using pony as a tool. We learned name different feelings by using cards
where were pictures that represented different feelings. Empathy was developed by
helping each other around the pony. Participants were happy every time and their
conversations were kindly. Animal-assisted activity also increased participants’ communication after activity. They discussed about the pony with their friends and families.
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kehitysvammaisen henkilön
vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää ponitoiminnan avulla. Työssä selvitetään myös,
millainen suhde ponin kanssa toimivien välille muodostuu eli huomioidaan sekä ohjattavien keskinäinen että ohjattavien ja ohjaajan välinen suhde. Opinnäytetyö pohjautuu eläinavusteiseen toimintaan ja haluan osaltani tuoda näkyväksi toimintaa kyseisen
asiakasryhmän parissa. Tavoitteena on, että yhä useammalla kehitysvammaisella henkilöllä olisi mahdollisuus toimia eläimen kanssa ja hyötyä sen läsnäolosta, sillä eläin
mahdollistaa ihmisen hyvinvoinnin lisääntymisen motivoivien ja kasvatuksellisien
hetkien kautta (Ikäheimo 2013, 1). Eläinavusteinen toiminta saa toivottavasti enemmän jalansijaa vammaispalveluissa, kun tieto siitä lisääntyy. Lisäksi toiminta osaltaan
monipuolistaisi kehitysvammaisten henkilöiden arkea ja tukisi heidän perustarpeitaan
kuten vuorovaikutusta.

Olen saanut ikäni toimia eläinten kanssa ja haluan jakaa niiden tuomaa hyvää myös
muille. Saan arvokasta kokemusta niin ohjaustyöstä, toiminnan suunnittelusta kuin
suhteen luomisesta kehitysvammaiseen henkilöön opinnäytetyön myötä. Tarkoituksena on siis pitää ponin kanssa toimintakertoja kolmelle aikuiselle kehitysvammaiselle
henkilölle, minkä pohjalta havainnoin toimintaan osallistuvien keskinäistä sekä ohjaajan ja ohjattavien välistä vuorovaikutusta. Näin selvitän, mitä lisäarvoa eläinavusteinen toiminta tarjoaa asiakkaan vuorovaikutustaitojen tukemiseen, sillä eläimet ovat
vakiinnuttaneet paikkansa jo terapiassa: esimerkiksi ratsastusterapia on osa suomalaista kuntoutusjärjestelmää (Hautamäki, Ramadan, Ranta, Haapala & Suomela-Markkanen 2018, 6).

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta eläinavusteiseen terapiaan, joten eläinavusteinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden myös muille tutustua eläimeen ja toimintaan
sen

ympärillä.

Kehitysvammapuolella

on

kysyntää

säännölliselle

ja
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suunnitelmalliselle eläinavusteiselle toiminnalle, joka nimenomaan suunniteltuna rentouttaa, rahoittaa ja helpottaa kontaktia. Fyysinen kuntokin paranee, kun liikkuu eläimen kanssa. (Haapasaari 2013, 71-72.) Ponin ympärille rakennetaan kiireetön ympäristö, johon jokainen asiakas saa tulla omana itsenään ja eläin hyväksyy kaikki juuri
sellaisina kuin he ovat. Tärkeintä toimintakerroissa ei niinkään ole tekeminen, vaan
pysähtyminen kuuntelemaan niin ponia kuin toisiakin ja huomioimaan toistenkin tarpeet. Toiminnassa kaikki ovat tasavertaisia ja jokainen saa ilmaista itseään ilman, että
muut vaikuttavat omaan mielipiteeseen.

2 OPINNÄYTETYÖN TYÖELÄMÄYHTEYS

Opinnäytetyön tilaajana toimii Kiukaisten toimintakeskus. Toimintakeskuksessa järjestetään tiistaisin päivätoimintaa ja muina päivinä työtoimintaa aikuisille vammaisille
henkilöille. Kiukaisissa ei tehdä alihankintatöitä, vaan työt ovat ohjaajien suunnittelemia. Toimintakeskuksen toimintatapoihin kuuluu asiakkaan kokonaisvaltainen huomioiminen: jokainen on yksilöllinen aikuinen ihminen. Asiakkaille tarjotaan virikkeitä ja
kehitetään heidän sosiaalisia taitojaan muiden taitojen rinnalla. He ovat ansainneet positiivista palautetta onnistumisista. Toiminta on säännöllistä ja sitä koskee yhteiset
säännöt: tietyt työt tehdään tiettyyn aikaan. Taitoja opitaan vain harjoittelemalla ja
kertaamalla. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan sen kuntouttava merkitys.

Ponitoimintaan valittiin toimintakeskuksen ohjaajien kanssa kolme työtoiminnan keskiasteisesti kehitysvammaista asiakasta, joiden keskinäisen yhteistyön toivotaan parantuvan eläinavusteisen toiminnan myötä. Kaikilla on myös ajoittain havaittavissa
ahdistusta tai alakuloisuutta, jonka haluttaisiin lieventyvän. Yksilötasolla tavoitteita
ovat äkkipikaisuuden väheneminen, avuliaisuus ja avoimuus ryhmässä. Toiveena on,
että ponitoiminta myös motivoisi asiakkaita ja harjaannuttaisi heitä arjen aikataulujen
noudattamisessa sekä keskittymistä vaativissa tehtävissä.

Opinnäytetyön yhteistyökumppaniksi valikoitui juuri Kiukaisten toimintakeskus,
koska suoritin siellä toisen ammatillisen harjoitteluni. Näin ollen tunnen asiakkaat, ja
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heidän on helpompi lähteä mukaan uuteen toimintaan, kun vastassa on tuttu ohjaaja.
Lisäksi minun on helpompi havainnoida heitä, kun tunnemme jo entuudestaan. Huomasin myös harjoitteluni aikana tarvetta vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön tukemiselle. Asiakkaiden välille syntyi helposti ristiriitoja ja asiakkaat saattoivat puhua toisilleen rumasti. Työpisteellä ei viihdytty aina niin kauaa kuin olisi pitänyt. Pohdin jo
harjoitteluni aikana, että asiakkaiden vuorovaikutuksen tukemiseen olisi tärkeää pysähtyä. Eläinavusteinen toiminta toki sopii yhtäläisesti päivätoimintaan tai asumisyksikköön, sillä toiminnan sisältöä voidaan aina suunnitella ja mukauttaa erilaiset asiakkaat huomioiden.

3 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTINEN TAUSTA

Eläinavusteiseen toimintaan liittyen on tehty useampia opinnäytetöitä. Ne käsittelevät
muun muassa eläimen merkitystä toimintaterapiassa, koiran läsnäoloa varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vankilassa. Myös ammatillisen eläinavusteisuuden merkityksiä
tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakastyössä sosiaalialla on tutkittu
haastattelulla. Tiainen on opinnäytetyössään tutkinut, miten koira-avusteista työskentelyä voi hyödyntää erityispedagogiikassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden
kanssa ja miten työskentely vaikuttaa heihin kotona ja toimintakeskuksessa. Tuloksena
on, että toiminta muun muassa vahvistaa itsetuntoa, oman elämän hallintaa ja yhteenkuuluvuutta yhteisön kanssa. (Tiainen 2015, 1.)

Eläinavusteisuudesta löytyy siis tietoa ja tutkimuksia, mutta vain harvat niistä käsittelevät juuri vammaistyön kenttää. Kaija Ikäheimon toimittama Karvaterapiaa – kirja
käsittelee eläinavusteisuutta useasta näkökulmasta. Ikäheimo toteaakin, että tutkimuksia eläinavusteisuudesta tarvitaan, jotta saadaan tietoa menetelmien vaikuttavuudesta,
hyvistä ja huonoista puolista sekä rajoituksista. Näin myös vakiinnutetaan eläinavusteista työskentelyä. (Ikäheimo 2013, 253.) Tämän opinnäytetyön tavoitteena onkin kerätä tietoa, miten ponin kanssa toteutettava eläinavusteinen toiminta tukee työhön valittujen kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutusta.
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3.1 Kehitysvammaisuus
Lain mukaan kehitysvammainen on henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on
estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman
vuoksi (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977, 1 luku 1 §). Tämä tarkoittaa, että yksilön suorituskyky on pysyvästi rajoittunut fyysisen tai psyykkisen vajavuuden vuoksi. Älyllinen kehitysvammaisuus johtuu aivojen kehityshäiriöstä, johon liittyy älyllisten toimintojen vajavuus. WHO:n mukaan älylliseen kehitysvammaan liittyy
erityisesti yleiseen henkiseen suorituskykyyn vaikuttavien kognitiivisten, kielellisten,
motoristen ja sosiaalisten taitojen puutteellinen kehitys. (Kaski, Manninen & Pihko
2012, 15-16.)

Älyllinen kehitysvammaisuus jaotellaan eri asteisiin: lievä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa ja aikuisena työssä saattaa tarvita jonkinasteista jatkuvaa ohjausta. Vaikka henkilö olisikin melko itsenäinen, tarvitsee hän
usein tukea asioinnissa ja raha-asioissa. Tukea tarvitaan myös arvioinnissa, kenen seurassa on turvallista olla, sillä kehitysvammainen henkilö voi joutua helposti hyväksikäytetyksi. Asuminen onnistuu aikuisena yleensä itsenäisesti tai kevyellä tuella. Keskiasteinen älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa huomattavia viiveitä kehityksessä.
Kuitenkin itsestä huolehtiminen onnistuu jossain määrin ja kommunikaatiokyky on
riittävä. Aikuisena vaatii usein tuettua asumista. Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus
aiheuttaa henkilölle jatkuvan tuen ja ohjauksen tarpeen niin koulussa, asumisessa kuin
työtehtävissäkin. Syvä älyllinen kehitysvamma aiheuttaa ihmiselle jatkuvan hoivan tarpeen ja täyden riippuvuuden muista. Sekä kommunikaatiossa, liikkumisessa että kyvyssä huolehtia henkilökohtaisista toimista on vakavia puutteita. Älylliseen kehitysvammaan voi liittyä myös erilaisia lisävammoja ja -sairauksia. (Kaski ym. 2012, 1922.)

Suomessa on kehitysvammaisia henkilöitä arviolta noin 1 prosentti väestöstä eli noin
50 000 (Kv-tietopankki 2017). Heillä arvellaan olevan 3-4 kertaa enemmän mielenterveyden häiriöitä kuin vammattomilla ihmisillä (Tietoa kehitysvammaisten mielenterveydestä). Kehitysvammaisilla henkilöillä on siis selkeästi kohonnut riski mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Psyykkiset sairaudet ovat usein seurausta aivovaurioista ja osaltaan myös heidän elämäänsä liittyvistä vaikeuksista. Epänormaalia
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käytöstä ilmaantuessa on aina muistettava huomioida konteksti eli asia yhteys, sillä
käyttäytymiseen johtaneiden olosuhteiden muutos yleensä auttaa lieventämään ei-toivottua käytöstä. (Kaski ym. 2012, 102.)

Psyykkisiin häiriöihin voivat vaikuttaa monet ympäristötekijät kuten vanhempien
eroaminen, syrjintä, muutto, henkilökunnan vaihtuminen, psyykkiset järkytykset sekä
liian suuret tai vähäiset vaatimukset. Niin kotona kuin hoitopaikassakin on siis nämä
tekijät huomioitava ja varmistettava, että jollain on aina tunnekontakti kehitysvammaiseen henkilöön ja ymmärrys hänen viesteistään. Kun lievästi kehitysvammainen henkilö tiedostaa erilaisuutensa, voi hän saada psyykkisiä oireita. Taustalla on usein myös
heikko itsetunto. Kehitysvammaisella henkilöllä on vaikeuksia ymmärtää asiayhteyksiä ja syy- seuraussuhteita, mikä osaltaan vaikuttaa käytöshäiriöihin. Esimerkiksi pienikin harmi voi tuntua ylitsepääsemättömältä ja aiheuttaa jopa väkivaltaisen reaktion.
(Kaski ym. 2012, 103-106.)

Vaikka kehitysvamma vaikuttaakin ymmärrys- ja oppimiskykyyn, on silti mahdollista
oppia paljon asioita. Oppimiseen tarvitaan vain tukea ja tahtoa. Mitä paremmin yhteiskunta suunnitellaan vastaamaan erilaisiin tarpeisiin sitä vähemmän vamma rajoittaa
jokapäiväistä selviytymistä. Aivan kuten muidenkin, kehitysvammaistenkin henkilöiden kehitykseen vaikuttaa kasvatus, elämänkokemukset, oppiminen ja elinympäristö.
Yksilöllinen tuki, ohjaus ja palvelut mahdollistavat tasavertaisen aseman yhteiskunnassa vammasta huolimatta. (Tukiliiton www-sivut 2017.)

3.2 Vuorovaikutustaitojen tukeminen
Vuorovaikutus tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen välistä kommunikointia vastavuoroisesti. Siihen sisältyy ilmeet, eleet, katse, ääntely, sanat, puhe, äänenpainot ja
kosketus. (Väestöliiton www-sivut 2018.) Oikeastaan kaikki toiminta muiden kanssa
on siis vuorovaikutusta yrittääpä viestiä lähettää, millä tavalla tahansa. Jotta viestin
saa oikeanlaisena perille, on se osattava lähettää oikeanlaisessa muodossa ja vastaanottajalla on oltava kiinnostus tarttua viestiin.
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Siksi onkin tärkeää tiedostaa, että vuorovaikutustaitoja voi harjaannuttaa ja opetella.
Jokainen on mukana vuorovaikutuksessa oman toimintansa kautta, joten ensimmäisenä on opittava tunnistamaan omaa sisäistä maailmaansa. Tämän jälkeen on mahdollista säädellä toimintaansa esimerkiksi omien tavoitteiden säätelemiseksi. Toimiva
vuorovaikutus toisen kanssa vaatii ymmärrystä oman toiminnan vaikutuksesta toiseen.
Tämä mahdollistaa taas oman toiminnan säätelemisen siten, että positiivisia suhteita
on helpompi luoda. (Klemola & Talvio 2017, 18-20.)

Kaikkien vuorovaikutukseen osallistuvien on osattava tarkkailla toimintatapojaan ja
tarvittaessa pystyttävä muokkaamaan niitä. Esimerkiksi kysymyksiin annetaan monesti valmiita ratkaisuvaihtoehtoja, mikä voi toisinaan olla hyvä. Jos kuitenkin ajatellaan pintaa syvemmältä niin ihminen, joka saa lapsesta asti aina valmiin vastauksen,
tottuu siihen, ettei hän kykene ratkaisemaan asioitaan ja joku muu päättää aina hänen
puolestaan. Näin ihmisestä tulee täysin riippuvainen toisista eikä hän tiedä, mitä hän
haluaa. Toista pitäisikin siis kannustaa tekemään omia valintoja valmiin vastauksen
tarjoamisen sijasta. (Klemola & Talvio 2017, 33.)

Lisäksi jokainen kohtaa ristiriitoja elämässään, joten niitä on tärkeää opetella käsittelemään rakentavasti. Vallankäyttö vuorovaikutuksessa heikentää ihmissuhteita. Ratkaisu pitäisi olla oikeasti molempia tyydyttävä, ei siis edes kompromissi. Molempien
osapuolien on siis kyettävä kertomaan toiveensa ja tarpeensa sekä aidosti kuunneltava,
mitä toisella on sanottavanaan. (Klemola & Talvio 2017, 121-122.)

Vuorovaikutustaitoja harjoitellessa on hyvä tiedostaa viisi niihin liittyvää osa-aluetta:
1. Minätietoisuus on yksi vuorovaikutustaitojen tärkeä osa ja tarkoittaa omien
tunteiden, toiveiden ja pyrkimysten ymmärtämistä sekä hallintaa. Todelliset
omat toiveet ja tarpeet saattavat jäädä useinkin piiloon, sillä jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa niihin sekoittuu toisten arvot, toiveet, tarpeet, pyrkimykset ja tunteet. Toiseen voimakkaasti vaikuttavan henkilön tahto voi saada
toimimaan tavalla, jota ei olisi alun perin edes halunnut. On opeteltava siis tunnistamaan merkitykselliset ja toimivat tunteet sekä asiat ja erottamaan ne häiritsevistä tekijöistä. (Klemola & Talvio 2017, 23-24.)
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Minätietoisuuden kehittäminen vaatii pysähtymistä, rauhoittumista ja keskittymistä käsillä olevaan hetkeen (Klemola & Talvio 2017, 30). Tämä lienee hyvä
muistutus meille kaikille, sillä nykyajan tarve jatkuvalle suorittamiselle uuvuttaa helposti. On pidettävä mielessä, että itsestään voi antaa parhaimpansa myös
muille, vain silloin kun oikeasti voi hyvin. Yhteistyö sujuukin parhaiten itsensä
hyvin tuntevan ihmisen kanssa (Klemola & Talvio 2017, 31).

2. Toinen vuorovaikutustaitojen olennainen osa on itsensä johtaminen, mikä tarkoittaa tavoitteen asettamista ja oman toiminnan säätelyä sen toteuttamiseksi.
Omaan tavoitteeseen saattaa liittyä muitakin ihmisiä. Silloin on osattava sanoittaa omia toiveitaan muille niin, että he haluavat ottaa ne huomioon. (Klemola & Talvio 2017, 38-39.) Tunteidenkin ilmaiseminen on itsensä johtamista,
vaikka se usein onkin haastavaa. Tunnekuohu pääsee helposti läpi hallitsemattomana ja käytös on usein loukkaavaa tunnekuohun vallassa. Tunteet jäävät
tyypillisesti vaikuttamaan seuraavaankin tilanteeseen. (Klemola & Talvio
2017, 41.)

3. Kolmas vuorovaikutustaitojen osa on sosiaalinen tietoisuus, mikä tarkoittaa
empatian kokemista ja sen osoittamista. Sosiaalisesti tietoinen ihminen auttaa
avuntarpeessa olevaa ja osaa ottaa vastaan apua myös itse. Hän on oikeasti
kiinnostunut muiden ajatuksista ja tunteista. Hän kuuntelee toista sekoittamatta
omia ajatuksiaan ja toimintamallejaan tarinaan. (Klemola & Talvio 2017, 47.)

4. Neljäs vuorovaikutustaitojen osa on ihmissuhdetaidot, joihin kuuluu myönteisten ihmissuhteiden rakentaminen ja niiden ylläpito sekä ryhmissä työskentely
ja ristiriitojen rakentava käsitteleminen (Klemola & Talvio 2017,61). Ihmissuhteet ovat osa jokaisen elämää ja toimivat ihmissuhteet auttavat meitä eteenpäin elämässä. Joskus ihmissuhteet voivat kuitenkin olla haasteellisia ja uuvuttavia, siksi niihin on osattava kiinnittää huomiota. Tasapuolinen kuulluksi, ymmärretyksi ja huomioiduksi tuleminen on toimivan vuorovaikutussuhteen perusta (Klemola & Talvio 2017, 61).

5. Viides vuorovaikutustaitojen osa on vastuullinen päätöksenteko, mikä tarkoittaa eettisesti kestävien ja rakentavien valintojen tekemistä. Jokainen tekee

12
elämänsä aikana useita päätöksiä ja joutuu myös sopeutumaan muiden tekemiin päätöksiin. Toisinaan päätöksen tekeminen voi tuntua vaikealta tai ainakin erityisesti silloin, kun se on omien arvojen vastainen. Arvot ohjaavat siis
vuorovaikutusta ja ihminen hakeutuu usein sellaisten ihmisten seuraan, joilla
on samankaltaisia arvoja. Arvot kuitenkin muovautuvat elämän aikana ja ympäristö vaikuttaa niihin. Toisaalta siis erilaiset arvot voivat avartaa ajatteluamme. (Klemola & Talvio 2017, 81-85.)

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus perustuu näihin viiteen vuorovaikutustaitojen
osa-alueeseen. Omia tuntemuksia käsitellään joka kerralla, sillä oma sisäinen maailma
on tärkeässä roolissa vuorovaikutuksessa ja minätietoisuudessakin. Tunteet ovat kiinteä osa myös itsensä johtamista. Poni on hyvä väline, kun pitää keskittyä käsillä olevaan hetkeen. Jos ihminen ei keskity siihen, se käyttää tilanteen hyväkseen ja menee
lähimmälle ruoho tupsulle. Lisäksi toiminnalla luodaan tilanteita, joissa pitää auttaa
toisia ja ottaa apua vastaan. Pienryhmässä on huomioitava muiden tunteet ja tarpeet.
Ryhmätyöskentely on myös osa ihmissuhdetaitoja. Päätöksentekotaitoja harjoitellaan
suunnittelemalla yksi toimintakerta yhdessä.

Jokaisella on tarve ja oikeus vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on
kuitenkin monisyinen asia ja siihen voi liittyä vallankäyttöä. Vuorovaikutustaitojen
harjoittelu onkin tärkeää tasavertaisen ja kunnioittavan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Seuraavaksi siirrynkin käsittelemään vuorovaikutusta erityisesti kehitysvammaisuuden näkökulmasta.

3.3 Kehitysvammaisen henkilön vuorovaikutus
Puheen kehittymiseen vaikuttaa usein kokonaiskehityksen taso sekä liitännäisvammat
ja -häiriöt. Toiset oppivat puhumaan sujuvastikin toiset taas eivät ollenkaan. Hyvin
monilla kehitysvammaisilla henkilöillä on kuitenkin puutteita vuorovaikutuksen perustaidoissa, vaikka osaisikin puhua. Puheen ymmärtämistä voi vaikeuttaa muun muassa kapea kuulomuisti, hidas prosessointi, konkreettinen ja kapea sanavarasto sekä
kielellisten rakenteiden ymmärtämisen vaikeus. (Skogström 2016.) Kehitysvammainen henkilö tarvitsee vuorovaikutustaitojen harjoitteluun tuekseen osaavan lähi-
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ihmisen eli omaisen tai hänen kanssaan työskentelevän ammattilaisen. On hyvin tavallista, että kehitysvammaisen henkilön todellinen oma tahto jää kuulematta. Vain toimivan vuorovaikutuksen avulla on mahdollista olla osa yhteisöä ja vaikuttaa itseään
koskeviin päätöksiin. (Tukiliiton www-sivut 2017.)

Lähipiirin käyttäytyminen vaikuttaa vuorovaikutustaitoihin, sillä nämä taidot opitaan
malleista ja omakohtaisten kokemusten perusteella (Kaski ym. 2012, 187). Taitavamman vuorovaikutuskumppanin on siis otettava suurempi vastuu vuorovaikutuksen etenemisestä, jos toisen osapuolen vuorovaikutustaidot ovat puutteelliset tai hänen on
vaikea ilmaista itseään. Osaavan kumppanin avulla toisen on mahdollista kehittää vuorovaikutustaitojaan. Riittävällä harjoittelulla taidot sisäistyvät ja sen jälkeen niitä osaa
käyttää myös itsenäisesti. (Tietoa vuorovaikutuksesta 2009.)

Kumppanin on kyettävä asettumaan toisen asemaan, jotta hän voi ymmärtää toista ja
toimia tämän kanssa mahdollisimman rakentavassa vuorovaikutussuhteessa. Toisen
kohdalle on pysähdyttävä, häntä on kuunneltava ja havainnoitava, jotta hänet voi oppia
tuntemaan. Omaan asenteeseen on kiinnitettävä huomiota, sillä se näkyy myös vuorovaikutuksessa. Kumppanin pitää siis olla oikeasti kiinnostunut ja innostunut vuorovaikutuksesta, jotta innostus tarttuu toiseen osapuoleenkin. Toimiva vuorovaikutus vaatii
kiireettömän ympäristön, jotta ehditään havainnoida toisen aloitteita. Osaavan kumppanin on muistettava antaa tilaa myös toiselle, että tämäkin saa mahdollisuuden tehdä
aloitteita, sillä tavoitteena on mahdollisimman tasavertainen vuorovaikutus. Toiseen
saa helpoimmin yhteyden tekemällä yhdessä häntä kiinnostavia asioita. (Tietoa vuorovaikutuksesta 2009.)

Vuorovaikutus vammaisen ihmisen kanssa voi joskus tuntua haastavalta, mutta tietyt
asiat tiedostamalla ja opettelemalla saa vuorovaikutuksen toimimaan paremmin. On
tärkeää osata havainnoida myös omaa vuorovaikutustaan ja siihen apuna on LOVITmuistisääntö. Tämä tarkoittaa, että tilanteessa ollaan vastavuoroisesti läsnä, odotetaan ja annetaan tilaa aloitteille. Kumppanin kommunikointiin vastataan ja ilmaisua
mukautetaan kumppanin kommunikointitarpeiden mukaan. Lopuksi tarkistetaan, että
asiat on ymmärretty samalla tavalla. (Tietoa vuorovaikutuksesta 2009.) Omaan puheeseen kannattaa myös kiinnittää huomiota ja puhua lyhyesti sekä rauhallisesti. Tiedon
prosessointiin pitää antaa aikaa ja kertoa yksi asia kerrallaan käyttäen tuttuja sanoja
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sekä selkeää rakennetta. Avainsanoja voi konkretisoida ja visualisoida esimerkiksi
näyttämällä mallia, piirtämällä ja kuvilla. (Skogström 2016.)

Monet kehitysvammaiset hyötyvätkin selkokielestä, jossa taitavampi vuorovaikutuskumppani muokkaa puhettaan rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään sekä eleitään
ja ilmeitään helpommin ymmärrettäviksi. Selkokieli huomioi kielenkäyttäjien erityistarpeet ja tavoittelee mahdollisimman tasapuolista vuorovaikutusta. (Kartio 2009, 89.) Kyseisen asiakasryhmän kanssa työskentelevien on siis tärkeää osata huomioida
kielelliset erityistarpeet ja osata mukauttaa omaa kommunikointiaan sen mukaan. Kielikuvien tai sanontojen käyttöä kannattaa harkita tarkkaan, sillä monelle selkokielen
käyttäjälle kielen kuvallisuus ja abstraktit sanat ovat vaikeita. Ne kannattaa siis selittää
auki yhteisesti keskustelemalla ja samalla kehittyvät myös kommunikointitaidot. (Kartio 2009,18.)

Kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen ihmisen välisissä keskusteluissa on havaittu olevan ongelmatilanteita. Kehitysvammaisen henkilön on vaikea vaikuttaa käsiteltäviin asioihin ja hän on ikään kuin tietämätön osapuoli, vaikka keskusteltaisiinkin
häntä koskevista asioista. Kehitysvammainen henkilö usein osoittaa olevansa samaa
mieltä keskustelukumppaninsa kanssa, vaikka todellisuudessa olisikin eri mieltä. Hän
myös usein arvioi väärin, mitkä ovat toisen tiedot keskusteltavasta aiheesta. Kehitysvammaisen henkilön kanssa toimivan on siis kiinnitettävä huomiota, miten itse osallistuu keskusteluun ja pohdittava antaako tilaa vaikuttaa keskusteluun sekä mahdollisuuden mielipiteen ilmaisuun ilman johdattelevia kysymyksiä. Myös väärinkäsitykset
on syytä korjata ja kysyä lisätietoja, jos asian taustat eivät ole entuudestaan tuttuja.
(Kartio 2009, 63-64.) Vammattoman henkilön on siis tärkeää tiedostaa valtansa vuorovaikutuksessa ja tätä kautta myös tietoisesti tarkkailla omaa tapaansa toimia. Tämä
on erityisen tärkeää, jotta vuorovaikutuksessa heikompi osapuoli saa aidosti mielipiteensä julki ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Toisaalta on muistettava huomioida kehitysvammaisten henkilöiden keskinäinenkin
vuorovaikutus. Kehitysvammaisille aikuisille on tarjottava yhteistä toimintaa, jolloin
heillä on mahdollisuus rohkaistua ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Kehitysvammaiset henkilöt viestivät asioitaan usein henkilökunnan kautta, joten he tarvitsevat ohjausta suoraan vuorovaikutukseen toistensa kanssa. (Kaski ym. 2012, 187.)
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Ristiriitatilanteita syntyy helposti, kun vuorovaikutustaidot ovat puutteelliset. Tällöin
lähi-ihmisen on syytä ohjata tilannetta rakentavalla tavalla, jotta tilanne ratkeaa molemmille edullisella tavalla. Käsittelemättömät ristiriidat tuottavat mielipahaa molemmille tai ainakin toiselle osapuolelle (Klemola & Talvio 2017, 122).

Ponitoiminta on yksi muoto yhteiselle tekemiselle, jossa ollaan vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Siellä annetaan aikaa ja tilaa jokaisen vuorovaikutusaloitteille. Pienryhmä antaa ohjaajalle mahdollisuuden huomata ja ottaa huomioon nämä aloitteet. Ohjaaja ottaa myös omassa ohjauksessaan huomioon ohjattavien tarpeet. Hän on selkeä
ja näyttää aina mallia sekä selvittää ryhmäläisten mielipiteet sekoittamatta omia ajatuksiaan niihin johdattelemalla heitä johonkin tiettyyn suuntaan.

Lisäksi ponitoiminta tarjoaa kokemuksen, joka voi kannustaa vuorovaikutukseen toiminnan ulkopuolellakin, sillä uudet kokemukset ja elämykset ovat osa vuorovaikutuksen perustaa. Muistelemalla toisen kanssa yhteistä kokemusta, voidaan kokea elämys
uudelleen ja positiivinen vuorovaikutustilanne saa jatkoa. Myös uudelle vuorovaikutuskumppanille puhuttaessa usein kerrotaan, mitä uutta ja yllätyksellistä on tapahtunut
itselle ja halutaan kuulla, mitä merkittäviä asioita toiselle on tapahtunut. (Tietoa vuorovaikutuksesta 2009.) Ponitoiminnasta otetaan kuvia ja niitä jaetaan osallistujille. Kuvat auttavat esimerkiksi muistelutyössä. Erilaiset toiminnot ja niistä keskusteleminen
ovat osa mielekästä arkea, joten seuraavaksi siirrynkin avaamaan sitä tarkemmin.

3.4 Mielekäs arki
Arki muodostuu päivittäisistä ja säännöllisistä toimista sekä askareista. Niin kuin muidenkin, vammaistenkin henkilöiden arkeen kuuluvat teemat kuten työssäkäynti ja mielekäs tekeminen, perhesuhteet, materiaaliset elinolot sekä vapaa-aika ja harrastukset.
(Eriksson 2008, 18.) Arjen mielekkyys määräytyy sen mukaan, kuinka nämä teemat
toteutuvat yksilön elämässä.

Työ koetaan tärkeänä ja miellyttävänä, jos sosiaaliset suhteet toimivat työpaikalla ja
työntekijä kokee voivansa olla hyödyksi ja avuksi asiakkaille. Varsinaisesti työssäkäyviä vammaisia henkilöitä on vain vähän ja suurin osa käy työ- tai päivätoiminnassa.
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Työtoimintakeskuksissa pyritään järjestämään vammaisille henkilöille heidän kykyjensä mukaisia töitä. Monissa toimintakeskuksissa tehdään alihankintatöitä yrityksille
eli osallistutaan tavaran valmistukseen liittyvään työprosessiin tietyssä vaiheessa.
Koska asiakkaat toimintakeskuksissa ovat eri tasoisia, on myös heidän suhtautumisessaan toimintaan eroavaisuuksia. Toiset kokevat alihankintatyön juuri sopivana ja toiset
taas yksitoikkoisena. Päivätoiminnassa keskitytään lähinnä vuorovaikutukseen ja elämyksellisyyteen. Sekä työ- että päivätoiminnassa käyvät kokevat käyvänsä töissä.
Merkityksellistä työ on silloin, kun se on vammaisen henkilön terveydentilaan ja kykyihin sopivaa, sillä osaamisesta ollaan ylpeitä. (Eriksson 2008, 55-57.)

Vain harvalla vammaisella henkilöllä on kokopäivätyö, joten vapaa-aika ja mielekäs
tekeminen ovat keskiössä heidän elämässään. Hauska tekeminen arjessa tuottaa mielihyvää ja jäsentää ajankäyttöä. Harrastukset koetaan merkityksellisiksi ja ne ovatkin
olennainen osa vammaisen henkilön elämänlaatua. (Eriksson 2008, 77.) Vapaa-ajan
viettämiseenkin tarvitaan siis opeteltavia taitoja (Kaski ym. 2012, 207). Lähi-ihmisillä
on suuri merkitys harrastusten löytämisen kannalta, sillä kaikki eivät kykene eivätkä
osaa itse etsiä tietoa harrastuksista. Lisäksi helposti turvaudutaan tuttuun tekemiseen,
vaikka vaihtoehtoja löytyisi paljonkin. Vammaisia henkilöitä pitää kannustaa ja rohkaista harrastuksiin sekä virkistystapahtumiin (Eriksson 2008, 77). Tämä opinnäytetyö
tuo työtoiminnan asiakkaille mielekästä sisältöä arkeen eläinavusteisen toiminnan
avulla.

Säännöllisen liikunnan kuuluisi olla osa kaikkien arkea, sillä tutkimukset ovat osoittaneet sen parantavan yleiskunnon ja toimintakyvyn lisäksi keskittymiskykyä, muistia,
ja luovuutta. Myös stressinsietokyky on parempi niillä, jotka liikkuvat runsaasti.
Vaikkei lenkille aina huvittaisikaan lähteä, on usein kävelyn jälkeen huomattavasti
virkeämpi mieli. Liikunnan uskotaan olevan erityisryhmille vielä tärkeämpää kuin valtaväestölle. (Kv-tietopankki 2017.) Mikäli kehitysvammainen henkilö ei ole kiinnostunut liikunnasta, olisi erityisen tärkeää, että lähi-ihmiset auttaisivat häntä löytämään
motivoivan liikuntamuodon.

Liikunta auttaa vähentämään stressiä ja pitkällä aikavälillä parantaa myös stressinsietokykyä. Liikunnalla voidaan vähentää myös ahdistusta ja alakuloisuutta. Hyödyt
vaativat kuitenkin säännöllistä 2-3 kertaa viikossa tapahtuvaa noin 30 minuutin
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kuntoliikuntaa. Haastavinta ehkä onkin motivoida ne liikkumaan riittävästi, jotka sitä
todella tarvitsisivat. Toisaalta onnistuminen tavoitteessa tuottaa mielihyvää ja uskoa
itseen. (Kv-tietopankki 2017.) Nämä faktat ovat todiste siitä, että liikunta todella on
mielekkään arjen rakennuspala.

Lisäksi sosiaalinen vuorovaikutus ja toimivat yhteisöt ovat keskeisessä asemassa arjen
mielekkyyden kannalta. Työyhteisön yhteisöllisyys ja myönteinen ilmapiiri sekä yhteiset aktiviteetit lisäävät hyvinvointia. (Eriksson 2008, 64.) Mielekkään työn lisäksi
on siis työyhteisönkin oltava mukava ja helposti lähestyttävä, jotta suhteiden solmiminen on mahdollista. Samoin harrastus- ja virkistystoiminnan sosiaalisella vuorovaikutuksella nähdään olevan positiivisia merkityksiä yksilölle. Toiminnan yhteinen tavoite
luo yhteisöön kuuluvuuden tunnetta. Yhteisöön kuuluminen ja sosiaaliset verkostot
lisäävät onnellisuutta ja hyvinvointia. (Eriksson 2008, 78.) Näin ollen on tärkeää kannustaa vammaisia henkilöitä ryhmämuotoiseen toimintaan. Se, miten paljon yhteistä
toimintaa elämässä on pitää pohtia jokaisen kanssa erikseen, sillä toiset nauttivat muiden seurasta enemmän kuin toiset. Opinnäytetyön toimintaosuus antaa mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä, sillä ponin hyvinvoinnista pidetään yhdessä huolta.

Arjessa selviytyminen ja elämänhallinta ovat myös elämänlaadun mittareita. Vaikka
vammainen henkilö tarvitsisikin apua näillä alueilla, on hän oikeutettu kuluttamiseen
ja elämäntapavalintoihin. Yksilölliset elämäntavat on huomioitava jokaisen kohdalla.
(Eriksson 2008, 122.) Yksilöllisyyden huomioiminen toimii sitä paremmin mitä paremmin vammaisen henkilön kanssa toimii vuorovaikutus. Kun hän osaa pohtia omia
tunteitaan ja tarpeitaan, on hänen helpompi tehdä myös elämäänsä liittyviä valintoja.
Toinen vaihe on vielä, kuinka nämä asiat osataan ilmaista lähi-ihmisille. Lähi-ihmiset
ajattelevat liian helposti tietävänsä, mikä on toiselle parasta ja puhuvat tämän puolesta
(Tukiliiton www-sivut 2017).

Näin ollen voidaan päätellä, että hyvät vuorovaikutustaidot tekevät osaltaan arjesta
mielekkään. Sosiaaliset kontaktit onnistuvat vain vuorovaikutuksen kautta. Onnistunut
vuorovaikutustilanne vaatii kaikkien panosta ja huomioimista tasapuolisesti (Klemola
& Talvio 2017, 12.) Nuoret ja aikuisikäiset kehitysvammaiset tarvitsevat ohjausta sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Tavoitteena on mahdollisimman realistisen ja positiivisen minäkuvan luominen ja vastuuntunnon kehittyminen. Omien oikeuksien
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tiedostamisen lisäksi on kunnioitettava muiden oikeuksia ja omaisuutta. Ohjausta tarvitaankin usein kaverisuhteiden luomisessa ja hyvien käytöstapojen hallitsemisessa.
(Kaski ym. 2012, 187.) Vammaiset henkilöt voivat kuulua useampaankin yhteisöön ja
hyvä ilmapiiri niissä syntyy toimivalla vuorovaikutuksella, joten vuorovaikutustaitojen harjoittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tietoisesti opiskelemalla tunnistaa
helpommin vuorovaikutustilanteet ja osaa toimia niissä itseä ja toisia arvostavalla tavalla (Klemola & Talvio 2017, 13.)

Sen lisäksi, että ponitoiminta tarjoaa yhden mielekkään tekemisen vaihtoehdon lisää,
se tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaiseen liikuntamuotoon. Liikunta on monelle
kehitysvammaiselle henkilölle myös tärkeä stressinpurkukeino, sillä heillä on usein
haasteita stressinsäätelytaidoissa. Eläimen kanssa toimiminen ja liikkuminen tukee
henkilön yleiskuntoa sekä toimintakykyä, mikä on erittäin tärkeää opinnäytetyön kohderyhmän arjessa selviytymisen ja arjen mielekkyyden kannalta. Koska eläin vaikuttaa
muutenkin paljon ihmiseen siirryn seuraavaksi käsittelemään näitä vaikutuksia ja
eläinavusteisen työskentelyn periaatteita.

3.5 Eläinavusteisuus
Eläinavusteisuus tai eläinavusteinen työskentely on kattotermi eläinavusteiselle toiminnalle, terapialle ja opetukselle. Eläinavusteista toimintaa voi pitää koulutettu ammattilainen tai vapaaehtoinen. Eläinavusteisen terapian pitämiseen taas tarvitaan terveyden- tai sosiaalihuoltoalan koulutus sekä alueen erityinen asiantuntijuus ja harjoitustutkinto. Eläinavusteista opetusta voi pitää asiaan perehtynyt opettaja tavallisissa
kouluissa tai erityiskouluissa ja -luokissa eläinavusteiseen terapiaan kouluttautunut
erityisopettaja. (Ikäheimo 2013, 1.)

Eläinavusteisuus perustuu ajatukseen, että eläin vaikuttaa ihmiseen. Monet kokevat,
että eläimen seurassa on mahdollista rentoutua. Eläimen koetaan helpottavan surua ja
pahaa oloa, sillä eläimen fyysinen koskettaminen saa ihmisen voimaan paremmin. Ihmisen ja eläimen välinen suhde sisältää tunteita ja sosiaalista sitoutumista. Tämä edistää osaltaan ihmisen elämänlaatua, sillä eläin ei arvostele hoitajaansa, vaan osoittaa
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tälle ehdotonta rakkautta. (Vartiovaara 2006.) Ei siis ole ihme, että eläin vähentää
myös stressiä (Casciotti & Zuckerman 2018).

Eläimen kanssa oleminen saa aikaan ihmisessä hyvänolontunteen. Eläimen läheisyyden on osoitettu vaikuttavan erityisesti oksitosiinin määrään aivoissa (Laukkanen
2013, 22). Oksitosiini lisää sosiaalisuutta, luottamusta toisiin ihmisiin ja auttaa sietämään pettymyksiä paremmin. (Karlsson & Kortesluoma 2011). Tarkkailemme vaistomaisesti eläimen käytöstä ja teemme sen pohjalta havaintoja tilanteista. Esimerkiksi
vieraan ihmisen luotettavuutta arvioidaan sen perusteella, miten eläin häneen reagoi.
(Laukkanen 2013, 29.)

Ihmisen ja eläimen läheisellä suhteella on positiivisia vaikutuksia myös psyykkiseen
hyvinvointiin ja terveyteen. Eläimet voivat lieventää stressaavien elämänkokemusten
vaikutusta ihmisen mielenterveyteen, sillä eläimelle voi avautua kaikista tuntemuksista ja se lohduttaa läsnäolollaan. Näin ollen eläimen kanssa toimiminen vähentää
alakuloisuutta ja ahdistustakin. (Honkanen 2013, 43-44.) Eläimelle voi viestiä sanattomasti asioita, joille ei välttämättä edes löydy sanoja. Tunne siitä, että eläin ymmärtää, vaikkei muut ymmärtäisikään vahvistaa asiakasta. Eläimen kanssa toiminen auttaa
ymmärtämään elämän ristiriitoja sekä lisää kyvykkyyden tunnetta. (Salmela 2013, 95.)

Kun käyttää eläintä apuna työssään, on tärkeää huomioida, että eri ihmiset voivat nauttia eri eläinlajien läheisyydestä. Joku on saattanut esimerkiksi lapsena kohdata aggressiivisen koiran ja pitää koiria vielä aikuisenakin vastenmielisenä, mutta nauttii silti
kissan läheisyydestä. Toiset saattavat pelätä suurta eläintä ja toiset taas tuntea turvaa
sen lähellä. On myös yksilöitä, jotka eivät koe ollenkaan myönteisiä tunteita eläimen
lähettyvillä. (Laukkanen 2013, 33.) Kuten missä tahansa suhteessa, myös toiset eläimen ja ihmisen väliset suhteet ovat palkitsevampia kuin toiset (Casciotti & Zuckerman
2018). Jokaisen kohdalla on siis yksilöllisesti harkittava eläimen käyttöä ja asiasta on
sovittava yhdessä asiakkaan kanssa. Mahdolliset eläinallergiat on selvitettävä ennen
kuin voi tuoda eläimen mukaan toimintaan.

Onnistunut eläinavusteinen työskentely vaatii, että ohjaajalla ja eläimellä on autenttinen, eli aito ja luottava, suhde toisiinsa. Asiakas tarkkailee nimittäin ensin ohjaajan ja
eläimen sidettä ja sitten vasta lähtee rakentamaan tämän esimerkin pohjalta omaa
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suhdettaan eläimeen. Kun suhde eläimeen on luotu, voidaan asettaa muitakin tavoitteita kuin vain uuden lämpimän suhteen luominen. (Parish-Plass 2013). Tämän opinnäytetyön tekijällä on viidentoista vuoden kokemus ponien ja hevosten kanssa toimimisesta sekä intohimo näitä eläimiä kohtaan on edelleen suuri. Voidaan siis todeta,
että edellytykset tavoitteellisen toiminnan järjestämiselle täyttyvät.

3.5.1 Eläinavusteinen opetus ja terapia
Eläinavusteisessa terapiassa eläin on osa hoito- tai kuntoutusprosessia ja terapialla on
yksilö- tai tilannekohtaiset tavoitteet sekä edistyksen seuranta. Se voi olla yksilö- tai
ryhmäterapiaa ja tarkoituksena on fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kognitiivisen hyvinvoinnin edistäminen. Prosessi dokumentoidaan ja arvioidaan aina. (Ikäheimo
2013, 11.) Eläimen kanssa terapiaa tehdessä on huomattu useita hyötyjä. Eläin esimerkiksi tekee terapiatilanteesta rauhallisemman ja helpottaa luottamuksen rakentumista
terapeutin ja kuntoutujan välille. Lisäksi kuntoutuja motivoituu paremmin terapiaan,
jossa on eläin mukana. (Hautamäki ym. 2018, 19.)

Eläinavusteinen opetus voi olla eläinavusteista toimintaa tai terapiaa riippuen, onko
opettajalla asianmukaista koulutusta terapian tekemiseen. Molemmissa tapauksissa
eläin voi olla opettajan oma tai luokassa voi olla ohjaaja eläimen kanssa opettajan lisäksi. Erityiskouluissa ja -luokissa eläinavusteinen työskentely on useimmiten terapiaa. (Ikäheimo 2013, 11.) Kouluissakin eläimen läsnäololla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia oppilaisiin. Eläimen kanssa liikutaan ja leikitään mieluusti, joten fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Eläin auttaa myös rentoutumaan ja helpottaa osallistumista
haastavaankin toimintaan. Sen kanssa voi harjoitella sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi
silmiin katsomista. (Rainola 2018, 15-16.)

3.5.2 Eläinavusteinen toiminta
Eläinavusteinen toiminta järjestetään usein vapaaehtoistyönä. Jos ohjaaja ei ole koulutettu ammattilainen, hänet pitää perehdyttää eläinavusteiseen toimintaan ja
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laitosvierailuiden tekemiseen. Eläimen soveltuvuus toimintaan on varmistettava etukäteen. Käyntien sisältö pohjautuu spontaanisuuteen ja eläin antaa mahdollisuuden ihmisen hyvinvoinnin lisääntymiseen motivoivin, kasvatuksellisin ja mielihyvää tuottavin keinoin. (Ikäheimo 2013, 10.) Eläinten vahvuus on, etteivät ne tuomitse ketään ja
niiden reaktiot ovat aina aitoja. Eläinten avulla voi kohentaa itsetuntoa. Niitä voi hoivata ja niiden kanssa voi tehdä harjoituksia ja leikkiä. Eläin auttaa myös keskittymään
käsillä olevaan hetkeen nopeatempoisen elämän keskellä. Koska eläin vaatii huolenpitoa, ihminen tuntee itsensä tarpeelliseksi sitä hoivatessaan. (Therapy Animals n.d.)

Pelkästään eläimien katselu voi laskea verenpainetta, mutta suurimmat terveyshyödyt
saadaan, kun eläin koetaan läheiseksi. Myös eläimen ominaisuudet, kuten oppivaisuus
ja kontaktikyky ovat merkittäviä suhteen synnyssä. (Laukkanen 2013, 33.) Tästä
syystä on tärkeää olla varma eläimen soveltuvuudesta eläinavusteiseen toimintaan,
jotta siitä olisi oikeasti iloa ja hyötyä. Eläimen pitää nauttia vieraidenkin ihmisten läsnäolosta ja olla kiinnostunut heistä.

Fyysinen aktiivisuus on avainasemassa ihmisen hyvinvoinnin kannalta läpi elämän ja
eläinavusteisuuden on todettu edistävän sitä. Eläin motivoi liikkumaan. Esimerkiksi
koiran tai ponin kanssa käveleminen tuntuu usein mukavalta, vaikka yksin kävelylle
lähteminen tuntuisikin vastenmieliseltä. Eläinavusteinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden hyödylliselle aktiivisuudelle. (Fine 2010, 97-98.) Ponitoiminta mahdollistaa
aktiivisuuden ilman ajatusta sen vastenmielisyydestä, sillä aktiivisuus liittyy eläimestä
huolehtimiseen. Ponin hoitoon kuuluu muun muassa harjaaminen, kavioiden puhdistus
ja liikunta. Näitä asioita tehdessään tulee ikään kuin huomaamattaan liikuttua itsekin.

Eläinavusteisella toiminnalla on koettu olevan positiivisia vaikutuksia kehitysvammaisiin henkilöihin. Tosin onnistuneet käynnit vaativat suunnitelmallisuutta ja hyvää yhteistyötä vanhempien tai henkilökunnan kanssa, sillä eläimen saapumisesta pitää kertoa etukäteen ja mahdollisesti kuvittaa tilanne. Tarvittaessa myös toiminnan sisältö on
selvennettävä asiakkaille. Tavoitteitakin kannattaa olla, vaikka niiden saavuttamiseen
saattaa mennä useampi tapaamiskerta. Vaikka henkilöllä olisi vaikeuksia ottaa kontaktia muihin ihmisiin, on huomattu, että eläimeen on helpompi ottaa kontaktia. Näin eläimen kautta voi lähteä harjoittelemaan esimerkiksi vuorottelemisen taitoa ryhmässä.
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Myös haastavan käyttäytymisen on havaittu vähenevän säännöllisten käyntien myötä.
(Haapasaari 2013, 71-73.)

Vapaaehtoisuus luo eläinavusteiselle toiminnalle tiettyjä rajoja. Eläimen kanssa vierailuja tekevä ei saa välttämättä korvausta toiminnastaan, joten on ymmärrettävää, ettei
se ole yhtä suunnitelmallista ja tavoitteellista kuin ammattimainen eläinavusteinen
työskentely. Lisäksi vapaaehtoisella ei välttämättä ole tietotaitoa asiakasryhmästä,
vaan riittää, että hän haluaa eläimensä kanssa tuottaa hyvää mieltä ja onnistumisen
hetkiä. Sen lisäksi, että vapaaehtoisen on sitouduttava toimintaan, myös henkilökunnan on sitouduttava. Yhteistyöllä voisi edistää myös suunnitelmallisuutta ja asettaa
toiminnalle tavoitteen kuten kiinnostuksen lisääntyminen liikuntaan. (Lundell 2013,
70.)

Asioihin perehtynyt ohjaaja voi kuitenkin pitää hyvin järjestettyä ja tavoitteellistakin
toimintaa omien vahvuuksiensa mukaan. Eläinavusteinen toiminta on vuorovaikutteista, sillä siinä ollaan tekemisissä niin eläimen, ohjaajan kuin mahdollisten muiden
ryhmän jäsenten kanssa. Eläimen avulla voidaan auttaa vahvistamaan itsetuntemusta
ja -säätelyä, sosiaalista tilannetajua, empatiaa ja ottamaan vastuuta oman vuorovaikutuksen osuudesta. Erilaiset kokemukset mahdollistavat itsensä kokemisen arvokkaana.
(Louhi-Lehtiö 2013, 214.) Eläinavusteisella toiminnalla on siis hyvät lähtökohdat kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutuksen tukemiseen. Toisaalta he saavat toiminnasta myös kokemuksen, jota voi jakaa muille, mikä edistää osaltaan vuorovaikutusta toiminnan ulkopuolella.

Vuorovaikutuksen harjoittelu lähtee liikkeelle siitä, että eläimeen luodaan luottamuksellinen suhde. Vasta luottamuksen rakentumisen myötä eläin tuottaa ihmiselle hyvää
oloa. Ohjaajan on näytettävä sanojen ja käytännön tasolla, että hänen suhteensa eläimeen perustuu kunnioitukseen, luottamukseen ja välittämiseen. Vaativampia harjoituksia voidaan tehdä vasta, kun yhdessä on oikeasti hyvä olla. Toimintojen jälkeen on
tärkeää pohtia, mitä tapahtui, miltä se tuntui, mitä oppi itsestään ja mitä asioita voisi
hyödyntää myös arjessa. (Louhi-Lehtiö 2013, 217-218.) Pysähtyminen omiin ajatuksiin on tärkeä osa, kun halutaan kehittää vuorovaikutustaitoja (Klemola & Talvio 2017,
24).
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Opinnäytetyön ponitoiminta antaa mahdollisuuden fyysiseen kosketukseen ja suhteen
luomiseen eläimen kanssa. Nämä osaltaan auttavat alentamaan esimerkiksi alakuloisuutta ja stressitasoa, mikä on hyvin merkityksellistä kohderyhmän kannalta. Poni on
hyvä väline vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, sillä sen ympärillä tapahtuva toiminta
on jo itsessään vuorovaikutteista. Erilaisilla harjoituksilla voidaan vielä syventää opeteltavia taitoja. Työskentely eläimen kanssa on parhaimmillaan todella voimauttava
kokemus, sillä ihminen voi kokea itsensä aidosti tarpeelliseksi eläintä hoivatessaan.
Ihmisen voimaantuminen on myös osa voimavaralähtöistä ajatusmallia, jota tämän
opinnäytetyön toiminnassa hyödynnetään ja siirrynkin avaamaan sitä seuraavaksi.

3.6 Voimavaralähtöinen ohjaus
Voimavaralähtöisyydellä tarkoitetaan keskittymistä positiivisiin voimavaroihin ja ratkaisujen mahdollisuuksiin. Siinä keskitytään myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjaajalta vaaditaan uskoa asiakkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksiin.
(Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 86.) Toimintaa ohjatessa otetaan siis huomioon
jokaisen ryhmän jäsenen voimavarat ja hyödynnetään niitä toiminnan sisällössä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekemällä pieniä ja realistisia tavoitteita toimintakerroille
ryhmän jäsenet saavat onnistumisen kokemuksia tavoitteiden saavuttamisesta.

Voimavaralähtöisyydessä huomioidaan jokainen ainutlaatuisena yksilönä osana suurempaa kokonaisuutta kuten erilaisia yhteisöjä. Yhteisöt ja sosiaaliset suhteet ovat yksilön voimavaroja, joita vahvistamalla myös yksilö vahvistuu. Ohjaajan tehtävänä on
rohkaista, avustaa ja mahdollistaa asiakkaitaan löytämään vahvuuksia itsestään ja ympäristöstään. (Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 88-89) Ponitoiminnassa pienryhmässä yritetään vahvistaa ryhmän jäsenten keskinäisiä suhteita ja näin vahvistaa taitoja, joita tarvitaan myös muissa yhteisöissä. Toiminnassa pyritään oppimaan toisiltaan ja toisistaan uusia asioita yhteistyön ja tasavertaisuuden kautta. Kumppanuuden
kautta syntyneet oivallukset ja oppiminen ovat yleensä asiakkaiden kannalta hyödyllisempiä kuin asiantuntijan sanelemat asiat (Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 91).
Vaikka ponitoiminnassa ohjaaja on ikään kuin opettajan roolissa, sillä toiminta on
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uutta, korostuu yhdessä tekeminen ja oppiminen. Kun uusi asia on opittu, ohjaaja avustaa vain sen verran kuin tarvetta ilmenee.

Vuorovaikutustaitojen harjoittelulla ponitoimintaan osallistuvien on mahdollista vahvistaa muitakin sosiaalisia suhteitaan tulevaisuudessa. Ryhmäläiset pääsevät myös jakamaan oppimiaan ponin käsittelemisen taitoja ohjaajan tuella. Ryhmäläiset jakavat
muulle yhteisölle eli toimintakeskuksen väelle taitojaan ponin kanssa. He saavat siis
kokemuksen oman osaamisen jakamisesta muille. Voimavaralähtöistä ajattelua kannattaa siis hyödyntää arjessakin, sillä niin ihmiset pääsevät jakamaan omia taitojaan
toisilleen ja tätä kautta vahvistavat myös uskoaan itseensä ja omaan osaamiseensa. Samalla hyödynnetään yhteisöä yksilön voimavarana.

4 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja sisältää laadullisen tutkimuksen elementtejä.
Laadullinen tutkimus on kokonaisuus, joka selittää tai ymmärtää jotain ilmiötä, tapahtumaa tai ihmisen toimintaa. Havainnointi puolestaan on yksi laadullisen tutkimuksen
tiedonkeruumenetelmä ja sen yksi muoto on osallistuva havainnointi. Siinä keskiössä
ovat sosiaaliset vuorovaikutus tilanteet, joissa tutkijakin on mukana. (Sarajärvi &
Tuomi 2012, 82, 85.) Toiminnallisella opinnäytetyöllä tuotetaan muun muassa tuloksia ja tässä opinnäytetyössä niitä tuotetaan konkreettisella ponitoiminnalla (Salonen
2013, 13).

Toiminnallinen opinnäytetyö vaatii opinnäytetyöpäiväkirjan tekemistä, johon kirjataan prosessin kaikki vaiheet aiheanalyysistä lähtien. Tarkat muistiinpanot ovat välttämättömiä, kun prosessi on pitkä, sillä niiden pohjalta rakentuu opinnäytetyöraportti
toiminnallisesta tuotoksesta ja sen valmistamisesta. (Vilkka & Airaksinen 2004, 19.)
Myös kaikki mahdolliset muutokset prosessin aikana kirjataan ylös, joita hyvin todennäköisesti tulee, kun työskennellään ihmisten parissa. Toimintaa on jatkuvasti arvioitava, jotta voidaan tarvittaessa pysähtyä ja palata sekä uudelleensuunnata ja tarkentaa
toimenpiteitä ja sisältöjä. Toiminnalliselle opinnäytetyölle on tyypillistä, että
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yhteistyökumppanin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Kaikkea ei myöskään suunnitella tarkalleen ennalta, vaan asiat saattavat tarkentua ja muuttua työn myötä. (Salonen
2013, 14.) Työn toteuttajan on siis huomioitava asiakkaiden muuttuvat tilanteet ja tarvittaessa pystyttävä poikkeamaan suunnitelmasta. Raamit toiminnalle on siis oltava,
mutta sisältöä ei kannata suunnitella liian tarkasti tai ainakaan sitä ei pidä noudattaa
liian orjallisesti.

Tässä opinnäytetyössä edetään Salosen konstruktivistisen mallin mukaan. Se lähtee
liikkeelle aloitusvaiheesta eli hankkeen ideasta. Tätä seuraa suunnitteluvaihe, jonka
pohjalta muodostuu opinnäytetyösuunnitelma. Opinnäytetyösuunnitelmassa avataan
aiheeseen liittyvää teoriaa, jonka pohjalta suunnitellaan varsinaiset toimintakerrat.
Suunnitelma käydään läpi yhteistyökumppanin kanssa, mitä voidaan kutsua esivaiheeksi. Tämän jälkeen edetään työstövaiheeseen, joka tarkoittaa käytännön toteutusta.
Käytännön toteutus arvioidaan. Arvioinnin tukena käytetään osallistuvaa havainnointia, kuvia, toimintaan osallistuvien henkilökohtaisia tuntemuksia ja heidän ohjaajiensa
ryhmähaastattelua toiminnan päätyttyä. Keskustelua ohjaajien kanssa voidaan käydä
silti pitkin matkaa. Tämän jälkeen siirrytään viimeistelyvaiheeseen, jossa hiotaan sekä
tuotosta että kehittämishankeraporttia. Valmis tuotos esitetään. (Salonen 2013, 16-19.)

Opinnäytetyön raportointi perustuu prosessin aikana tehtyihin muistiinpanoihin. Toimintakerroilla havainnoidaan asiakkaita. Heidän kanssaan käytetään myös tunnekortteja, joiden avulla he voivat kertoa alussa, millä mielellä he tulevat toimintaan ja lopussa, millä mielellä lähtevät toiminnasta. Kaikki kirjataan heti ylös, etteivät tiedot ole
opinnäytetyön tekijän muistin varassa. Toiminnasta otetaan myös kuvia, joita hyödynnetään raportoinnin tukena. Kuvaukseen pyydetään lupa ennen toiminnan alkua. Kehitysvamma-alalla työskentelevät voivat tulosten myötä mahdollistaa eläinavusteista
toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Joku voi innostua pitämään toimintaa itsekin, mutta Suomesta löytyy toimijoita, jotka järjestävät kyseistä toimintaa. Esimerkiksi
kennelliitto ylläpitää kaverikoiratoimintaa ja muun muassa Porista löytyy kaverikoiria,
joita voi pyytää käymään. Tavoitteena on, että eläimen kanssa toimiminen mahdollistettaisiin säännöllisesti.
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4.1 Selvityksen analyysi
Toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään valmiita tutkimuskäytäntöjä perustasolla,
mikä tarkoittaa, että laadullisen tutkimusmenetelmän analyysissä käytetään teemoittelua tai tyypittelyä tai molempia. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimus on lähinnä
selvityksen tekemistä, sillä selvitys on tiedonhankinnan apuväline. Tutkimuksen sijaan
on siis järkevämpää käyttää termiä selvitys. (Airaksinen & Vilkka 2003, 57.) Teemoittelussa laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan ja
siitä etsitään tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Tyypittelyssä taas etsitään näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja muodostetaan näistä tyyppiesimerkki. (Sarajärvi &
Tuomi 2018, 105-107.) Olen litteroinut keräämäni haastatteluaineiston, jonka jälkeen
olen teemoitellut keräämäni haastattelu- ja havainnointiaineiston. Olen siis etsinyt aineistosta tiettyjä, toistuvia ja merkityksellisiä teemoja, joista raportoin tulososassa.

Laadulliseen analyysiin kuuluu havaintojen pelkistäminen. Aineistoa tarkastellaan
vain teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisin osin. Tämän jälkeen havaintoja
karsitaan yhdistämällä niitä. Havainnoista etsitään yhteinen piirre tai sääntö, joka pätee
poikkeuksetta koko aineistoon. Laadullisessa analyysissä ei pyritä yleistyksiin vaan
erot eri ihmisten ja havaintoyksiköiden välillä ovat tärkeitä. Laadulliseen analyysiin
kuuluu myös tulosten tulkinta. Tulkinnassa käytetään yleensä apuna ihmisten yksilöllisiä tapoja ilmaista asioita, tilastotietoja, muita tutkimuksia ja teoriakirjallisuutta. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista ja
näin ollen myös käytetään erilaisia metodeita tiedon keruussa. (Alasuutari 2011.) Kuten tässä opinnäytetyössä käytetään osallistuvaa havainnointia, palautetta ja ryhmähaastattelua. Ryhmähaastattelussa jäsenet alkavat usein keskustella keskenään ja saattavat jopa kiistellä tulkinnoista. Näin tutkija saa tietoa erilaisista hahmottamistavoista.
(Alasuutari 2011.)

Toiminnallisessa opinnäytetyössä riittää suuntaa antava tieto, joten se ei ole niin tarkkaa kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Näin ollen haastattelujen puhtaaksi kirjoittaminen eli litterointi, ei ole niin välttämätöntä, yksityiskohtaista ja järjestelmällistä
toiminnallisessa työssä. Litterointi kannattaa suunnata sisällön tuottamisessa tarvittuun tietoon, joka on kohderyhmän kannalta mielekästä. (Airaksinen & Vilkka 2003,
63-64.) Ryhmähaastattelusta, havainnoinnista ja toimintaan osallistuvien palautteesta
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kerätään siis olennainen tieto juuri tämän selvityksen kannalta. Jokaisella toiminta kerralla havainnoidaan ryhmän jäsenten ilmeitä ja eleitä sekä kirjataan ylös heidän sanomisiaan, jotka liittyvät opinnäytetyön aiheeseen. Myös heidän tunnetilansa toiminnan
alussa ja lopussa kirjataan ylös. Toimintakeskuksen ohjaajien ryhmähaastattelusta kirjoitetaan ylös mahdollisimman tarkkaan olennaisimmat asiat, jotka liittyvät ponitoimintaan osallistuneiden vuorovaikutukseen.

4.2 Opinnäytetyöprosessi
Prosessi eteni Salosen mallin mukaan eli ensimmäisenä oli aloitusvaihe. Sain idean
opinnäytetyöni aiheesta syksyllä 2018, kun opinnäytetyönohjaajani mainitsi
eläinavusteisuudesta. Aloin heti pohtia, miten voisin hyödyntää shetlanninponiani
opinnäytetyössäni. Olin käynyt aiemmin ponin kanssa muun muassa avoimet ovettapahtumissa, joten tiesin, että se sopii hyvin toimintaan, jossa on useampi ihminen.
Kun sain ajatuksen ponitoiminnasta, kysyin heti harjoittelupaikastani Kiukaisten toimintakeskuksesta, olisivatko he kiinnostuneita aiheesta. Toimintakeskuksen ohjaajat
olivat innoissaan ideastani ja sanoivat lähtevänsä mielellään työni yhteistyökumppaniksi. Tämän jälkeen tarkensimme vielä ohjaajani kanssa aihetta koskemaan nimenomaan vuorovaikutusta. Jotta vuorovaikutus onnistuisi mahdollisimman hyvin, päätin
pitää toimintaa pienryhmälle, jossa on mahdollista syntyä yhteistä spontaania keskustelua ja kaikki saavat äänensä kuuluviin (Kartio 2009, 46).

Sitten siirryin suunnitteluvaiheeseen ja aloitin tekemään opinnäytetyösuunnitelmaa.
Valitsimme toimintakeskuksen ohjaajien kanssa toiminnan tavoitteita ajatellen sopivat
asiakkaat ponitoimintaan. Suunnitelma oli valmis tammikuun alussa ja tein silloin
myös sopimuksen opinnäytetyön tilaajan kanssa. Sopimus tehtiin Euran kunnan johtavan hoitajan kanssa, joka teki opinnäytetyön tekemisestä viranhaltijapäätöksen. Kun
sopimus oli tehty, kävin esittelemässä suunnitelmani Kiukaisten toimintakeskuksella,
mikä oli esivaihe.

Keräsin jo opinnäytetyösuunnitelmaan paljon teoriatietoa, jotta pystyin suunnittelemaan toimintakerrat teoriatiedon pohjalta. Aloittaessani kirjoittamaan varsinaista
opinnäytetyötä tein vain pieniä lisäyksiä teoriaosaan ja aloin lukea sekä kerätä tietoa
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aineiston ja materiaalin analyysistä. Lisäksi lähetin toimintakeskukseen lyhyen esitteen toiminnasta (liite 1), sillä sovimme, että ohjaajat antavat tarvittaessa lisätietoa.
Ohjaajat varmistivat myös henkilökohtaisesti toimintaan osallistuvilta, että he suostuvat käymään toiminnassa, sillä en itse päässyt paikalle sellaiseen aikaan, että kaikki
ryhmän jäsenet olisivat olleet paikalla. Kävin itse puhumassa toiminnastani helmikuussa, mutta lähettämäni esite laitettiin näkyville vasta viikkoa ennen toiminnan alkua, jotta olisi helpompi hahmottaa milloin toiminta oikeasti alkaa. Ponista laminoitiin
myös kuva toimintakeskuksen viikkotauluun, jossa on eri päivien ohjelmat. Varmistin
vielä päivää ennen toiminnan alkua kaiken olevan kunnossa ja toiminnan alkavan sovitusti.

Työstövaiheessa hain ryhmäläiseni aina toimintakeskuksesta, jolloin sain puhuttua hieman jonkun ohjaajan kanssa, miten aamu on alkanut tai onko jotain huomioitavaa.
Olimme aiemmin sopineet, että saisin tunnekortit lainaan toimintakeskukselta ja sain
ne käyttööni, kun hain ensimmäisen kerran osallistujat toimintaani. Ohjaajat kävivät
myös muiden toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa katsomassa aina ponia, kun
olimme saaneet toimintamme päätökseen. Ohjaajat ottivat kaikista halukkaista asiakkaista kuvan ponin kanssa ja tulostivat sen heille, jotta he voivat näyttää sitä kotonaankin. Sovimme myös, että ohjaajat puhuvat asiakkaiden kanssa toiminnasta pitkin viikkoa. Itse annoin ryhmäläisille jokaiselle oman laminoidun kuvan, jossa he ajavat
ponilla. Jokainen toimintakerta vaati myös valmistelua etukäteen. Jokaiselle kerralle
piti miettiä, mitä tarvitaan mukana. Tehtävärataa varten ruuvasin vanerin trukkilavaan,
jonka päälle poni pysäytettiin seisomaan. Pujottelutolpat olivat pyöreitä puupölkkyjä
ja este oli metallinen putki. Kaikki välineet löytyivät tallilta, joten mitään ei tarvinnut
ostaa. Piti vain käyttää mielikuvitusta, millaisista esineistä tehtäväradan voisi tehdä.

Sovin toimintakeskuksen ohjaajien kanssa erään toimintakerran jälkeen, milloin pitäisin heille ryhmähaastattelun. Haastattelusta oli puhuttu jo suunnitelman esittämisen
yhteydessä, mutta tarkan päivän sen pitämiseen sovimme jälkikäteen. Haastattelu oli
viimeisen toimintakerran jälkeen maanantaina ja sisälsi avointa keskustelua, millaisia
asioita ohjaajat ovat huomanneet toiminta jakson aikana asiakkaissaan. Minulla oli
valmiina muutama apukysymys, jolla keskustelu saataisiin avattua, sillä tavoitteena
oli, että haastatteluun osallistuvat alkavat keskustella keskenään. Lopuksi pyysin heiltä
arviota toiminnastani, sillä hekin olivat viimeisellä kerralla mukana.
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Tein käytännön toteutuksen arvioinnin eli selvityksen analyysin havaintojeni, saamani
palautteen ja toimintakeskuksen ohjaajien ryhmähaastattelun pohjalta. Keräsin kaikki
olennaiset tiedot paperille ja yhdistelin samankaltaisia asioita sekä tein huomioita yksilöllisistä eroista. Sitten aloin esitellä tuloksia muiden näkemyksiä ja keräämääni aineistoa hyödyntäen. Samalla pidin mielessä, miten nämä asiat liittyvät nimenomaan
vuorovaikutusteemaan. Näin pääsin viimeistelyvaiheeseen, jossa tein vielä viimeiset
lisäykset ja korjaukset opinnäytetyöhöni.

5 PONITOIMINNAN TOTEUTUS

5.1 Toimintakertojen suunnittelu
Ponitoiminta toteutettiin Kiukaisissa aivan toimintakeskuksen läheisyydessä sijaitsevalla hiekkakentällä. Vastasin itse ponin kuljettamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Toimintaan osallistui kolme keskiasteisesti kehitysvammaista, joiden vuorovaikutuksen toivottiin parantuvan, ja joiden arkeen kaivattiin uutta mielekästä sisältöä.

Kaikille kerroille oli yhteistä selkeä aloitus ja lopetus: aloitimme ja päätimme tapaamisen aina MAHTI-tunnekorttien parissa työskentelyyn, millä tuettiin tunteiden ilmaisua, nimeämistä ja sanoittamista (Tukiliiton www-sivut 2017). Kun toiminta alkoi,
käytiin aina ensimmäiseksi läpi kaikkien tunnetila valitsemalla sopiva tunnekortti. Lopuksi tehtiin sama ja katsottiin, muuttuiko tunne. Kaikilla kerroilla jätettiin tilaa myös
omalle pohdinnalle ja kannustettiin itsensä ilmaisuun. Omien ajatusten jakaminen auttaa itsensä lisäksi muita tunnistamaan, missä mennään (Klemola & Talvio 2017, 44).
Ponin kanssa tehtävien harjoitteiden tavoitteena oli mahdollistaa uusia onnistumisen
kokemuksia, sillä yksilön tulee saada itsetuntoa lisääviä onnistumisen elämyksiä
(Kaski ym. 2012, 105). Toimintakerroissa otettiin huomioon myös Klemolan ja Talvion vuorovaikutuksen osa-alueet seuraavan vaiheistuksen mukaisesti:
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ensimmäinen
kerta

• Ryhmän pelisäännöt
• Luottamuksellisen suhteen rakentaminen poniin

toinen

• Minätietoisuuden kehittäminen
• Vuoron ja tilan antaminen toiselle
• Tehtävärata ponin kanssa

kolmas

• Vastuullinen päätöksenteko
• Liikunnan tärkeys --> ponin ajaminen

neljäs
viides
kuudes

• Sosiaalinen tietoisuus
• Yhteistyö --> ryhmäläiset toimivat
mahdollisimman paljon keskenään
• Seuraavan kerran suunnittelu
• Ponin ajamista ilman ohjaajaa
• Aiemmin opitun kertausta
• Sovitaan, mitä taitoja esitellään viimeisellä
kerralla muille
• Itsetunnon vahvistaminen
• Jaetaan omaa osaamista muille
toimintakeskuksen työntekijöille

5.2 Toimintakertojen kulku
Ensimmäisellä kerralla hain ponitoimintaan osallistuvat henkilöt A, B ja C toimintakeskuksesta, jossa aloiteltiin juuri aamupalaveria. Henkilö C kiivastui ohjaajalle, joka
käski hänen laittaa lehden pois käsistään, sillä työpäivä oli alkanut. Siirryimme yhdessä paikalle, jossa poni odotti hevoskopissa. B:een toiveesta vilkaisimme ensimmäiseksi kopissa odottavaa ponia, jolloin kiihtyneessä mielentilassa olleen C:een kasvot kääntyivät leveään hymyyn. Ohjaajana pyrin ottamaan kaikki aloitteet huomioon
ja toteuttamaan toiveet mahdollisuuksien mukaan. Tarkoitushan oli, että meillä on mukavaa yhdessä ja olen ohjaajanakin yksi ryhmän jäsenistä enkä niin sanotusti muiden
yläpuolella. Minulla ei myöskään ollut yksityiskohtaista suunnitelmaa tunnin kulusta,
jotta pystyn menemään ryhmäläisteni ehdoilla ja aidosti huomioimaan heidän vuorovaikutusaloitteensa.
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Lisäksi puhuimme kuvauslupa-asioista ja kaikki antoivat allekirjoituksensa, että saan
käyttää ottamiani kuvia myös opinnäytetyössäni. Sitten kävimme läpi, millaisella tunnetilalla kukin tuli uuteen toimintaan. A kertoi olevansa mietteliäs, B iloinen ja C innostunut. Sovimme vielä yhdessä pelisäännöistä, sillä yhdessä pohdittuihin sääntöihin
on helpompi sitoutua (Klemola & Talvio 2017, 70). Säännöt on hyvä tehdä aina, kun
uusi ryhmä aloittaa toimintansa. Sovimme, että kaikki saavat käsitellä ponia saman
verran, autamme toinen toisiamme ja toimimme hyvässä yhteishengessä.

Tämän jälkeen poni otettiin alas hevoskopista ja kaikki saivat antaa sille ensiksi leipää
hyvän suhteen luomiseksi. Puhuimme hieman, miten hevosia hoidetaan ja harjasimme
yhdessä ponin perusteellisesti läpi. Harjoittelimme myös nostamaan ponin jalkoja ja
putsaamaan sen kavioita. Sitten A piti ponia kiinni, B teki ponille lettejä ja C selvitti
häntää. Kun poni oli siisti, lähdimme harjoittelemaan taluttamista. Kaksi henkilöä talutti ponia ja kuljin kolmannen ryhmäläisen kanssa lähellä. Taluttajia vaihdeltiin aina
välillä. Teimme aina yhden uuden asian kerrallaan ja pyrin ohjaajana antamaan lyhyitä
sekä selkeitä ohjeita. Annoin myös aikaa sisäistää ja opetella uusia asioita rauhassa.
Kaikki olivat koko toiminnan ajan läsnä ja keskittyivät siihen, mitä tehdään. Kaikkien
kasvoilla oli myös hymy lähes koko ajan. Kun tunti oli loppumaisillaan, kävimme vielä
läpi, millainen tunne tunnista jäi. A ja C valitsivat saman tunnekortin kuin alussakin,
mutta B valitsi eri kortin ja kertoi olevansa rakastunut, sillä pitää niin paljon eläimistä.
Kaikki sanoivat myös toiminnan olleen ”ihan kivaa”.

Kuva 1. Ensimmäisellä ponitoimintakerralla ryhmäläiset opettelivat muun muassa ponin taluttamista.
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Toisella kerralla menin hakemaan ryhmäni toimintakeskuksesta ja ohjaaja kertoi
B:een olevan pois, joten tilalle tuli henkilö D. Ohjaaja kertoi myös C:een olleen harmissaan aamupalaverissa, että joutuu lähtemään ponitoimintaan, koska osa väestä alkoi leipomaan. Kaikki kuitenkin lähtivät taas mukaani ja kannoimme A:aan ja C:een
kanssa autossa olevat tavarat kentälle, joita käytimme tehtäväradassa. D ei halunnut
auttaa, koska kertoi, ettei hän uskalla kävellä ilman kävelysauvojaan. Ennen kuin poni
otettiin alas hevoskopista, valittiin vielä tunnekortit. A kertoi tunteensa olevan ”siin se
menee”, C sanoi olevansa edelleen innokas ja D kertoi olevansa hilpeällä tuulella. Poni
harjattiin taas yhdessä ja samalla yritin kysellä ryhmäläisten omista toiveista ja tarpeista, mutta en oikein saanut vastauksia, vaan keskustelu kääntyi nopeasti asioihin,
joita viikolla oli tapahtunut. Omien tunteiden, arvojen, toiveiden ja tarpeiden pohtiminen on tärkeää, jotta voi tehdä asioita, jotka ovat oikeasti itselle tärkeitä (Klemola &
Talvio 2017, 24). Sitten siirryttiin radalle, josta näytin ensin mallisuorituksen. Radalla
pujoteltiin, käveltiin puomien yli, laitettiin ponin etujalat renkaaseen, ohjattiin ja pysäytettiin poni lavan päälle sekä lopuksi otettiin hieman juoksuaskelia ja hypättiin esteen yli.

A ja C tekivät radan yksin muuten, mutta toinen oli auttamassa renkaalla, jotta ponin
etujalat saatiin sinne. Tehtäväradalla piti toimia yksinkin, jotta voi oikeasti keskittyä
vain itseensä ja poniin. Samalla harjoiteltiin vuoron ja tilan antamista toiselle. D halusi
ensin seurata, sillä hänellä ei ollut aiempaa kokemusta poneista. Hän teki muiden jälkeen radan kanssani ja käskin toisia seuraamaan suoritusta kentän reunassa. D jätti
toisen keppinsä sivuun, kun hän tuli taluttamaan ponia. Toinen oli kädessä, muttei hän
sitä taluttamisen aikana käyttänyt. A ja C olivat lähteneet haahuilemaan erisuuntiin
sinä aikana, kun teimme D:n kanssa rataa. He tulivat kuitenkin heti takaisin, kun pyysin heitä vielä yhdessä juoksuttamaan ponin esteen yli ja he halusivat tehdä sen kolme
kertaa. Kaikkia nauratti, kun poni hyppäsi esteen yli. Tällä kertaa oli tarkoituskin, että
joutuu odottamaan omaa vuoroaan, mutta A:alle ja C:elle se oli hieman vaikeaa. Heitä
ei kiinnostanut seurata toisen tekemistä, ellei heillä ollut jotain omaa tehtävää.

Sitten poni harjattiin ja sille annettiin palkinnoksi leipää. Lopuksi käytiin läpi tunteet
tunnekorttien avulla ja keskusteltiin millaisia ajatuksia ryhmäläisillä on juuri nyt, mikä
heijastaa minätietoisuutta (Klemola & Talvio 2017, 23). A sanoi olevansa mietteliäs
jälleen ja ettei ainakaan harmita. C kertoi olevansa edelleen innokas ja pitävänsä paljon
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ponista. Hän kertoi myös, että tuntuu kivalta tällä hetkellä. D valitsi tunteekseen rakastunut, sillä hän sanoi tykkäävänsä niin paljon ponista ja hän oli myös kiitollinen,
että pääsi mukaan toimintaan. Hänestä juuri nyt oli mukava olla.

Kuva 2. Toisen ponitoimintakerran tehtäväradassa piti saada ponin etujalat renkaaseen
ja siihen tarvittiin kaverin apua.

Kuva 3. Ponitoiminnan osallistujat saivat vielä toisen toimintakerran lopuksi juoksuttaa ponia esteen yli, sillä se osoittautui hauskaksi tehtäväksi.

Kolmas kerta alkoi samalla tavalla kuin aiemmatkin. C oli taas vastahakoinen lähtemään, mutta päästessämme hevoskopin viereen ja valitessamme tunteita hän jo hymyili sekä kertoi olevansa iloinen. A kertoi olevansa hämmentynyt ja B hullaantunut.
Poni harjattiin taas ensin. Puhuin harjaamisen lomassa, kuinka tärkeää on huolehtia
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oman liikunnan lisäksi myös eläimen liikunnasta, ja omistajan vastuusta huolehtia eläimensä hyvinvoinnista. Tämä aihe heijasteli siis vastuullista päätöksentekoa. Harjoittelimme valjastamista yhdessä ja laitoimme ponille kärryt perään. Kaikki saivat vuorotellen ajaa, istua kyydissä ja taluttaa ponia kaksi kierrosta. Kuljin koko ajan vierellä
ja neuvoin, kuinka ponia ohjataan ja milloin vuoroa vaihdetaan. Vuoronvaihdot sujuivat vaivattomasti, kun olimme etukäteen sopineet, milloin vaihdetaan ja missä järjestyksessä. Ohjastaja siirtyi taluttamaan, kyydissä istunut ohjastamaan ja taluttaja taas
ohjastajan viereen.

Kaikki ohjastivat ensimmäistä kertaa. Ryhmäläisiä nauratti, kun poni liikkui kärryjen
edessä. A innostui ajaessaan laulamaan Juokse sinä humma -kappaletta ja kaikilla oli
leveä hymy kasvoilla. Kun kaikki olivat saaneet ajaa, ponilta purettiin varusteet pois,
se harjattiin ja palkittiin leivällä. Lopuksi kävimme läpi tunteet ja pyysin myös antamaan palautetta toiminnasta. A sanoi, että se on siinä ja siinä sekä kauramoottori vähän
hämmästyttää. B taas kertoi olevansa todella iloinen ja tykkäävänsä todella paljon toiminnasta. Hän myös toivoisi, että toiminta jatkuisi talveen asti. C sanoi olevansa hullaantunut ja hänestä toiminta on ollut todella kivaa.

Kuva 4. Ponin ajaminen ensimmäistä kertaa onnistui hienosti yhteistyöllä.

Neljäs kerta alkoi kuten aiemminkin. C oli taas huonolla tuulella aamupalaverissa,
mutta toimintapaikalla hän sanoi olevansa innokas. B sanoi olevansa iloinen ja peukut
ylöspäin. A kertoi valitsemansa tunnekortin olevan ”yrpeä”. Ryhmäläiset harjasivatponin ja sitten alettiin valjastamaan. Tarkoituksena oli, että ryhmäläiset tekisivät mahdollisimman paljon yhteistyötä ja pohtisivat, kuinka poni valjastettiin. Kukaan ei oikein muistanut, miten se tehtiin, joten avustin koko ajan. Ryhmäläiset muistivat
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kuitenkin hyvin varusteiden nimet kysyttäessä. Kaikki saivat ajaa ensiksi vuorotellen
kävelyä. Sitten otettiin toinen kierros ja jokainen sai vielä käskeä ponin ravaamaan,
mikä sai taas aikaan naurua. Tunnin aikana juteltiin, mitä muita hevosia Pertin kanssa
asuu tallilla.

Ryhmäläiset ottivat ajon jälkeen yhdessä pois ponilta varusteet, mikä onnistui vain
pienellä ohjauksella. Yritin ohjaajana olla sitä enemmän sivussa mitä tutummaksi poni
tuli ryhmäläisille, jotta he saivat vastuuta itselleen ja kokemuksen, että he osasivat itsekin. Kun poni oli harjattu ja palkittu leivällä käytiin taas läpi tunteet. A valitsi kuvan,
jossa oli peukku alaspäin, koska maa, jolla ajettiin, oli liian töyssyinen. B sanoi olevansa todella iloinen ja ravaamisen olevan hauskaa. C kertoi olevansa huvittunut. Lopuksi keskusteltiin, mitä tehtäisiin ensi viikolla. Ryhmäläiset joutuivat sopimaan keskenään tekemisestä, sillä yhteinen sopiminen sisältää sosiaalisen tietoisuuden lisäksi,
itsensä johtamista ja päätöksentekoa. En siis ottanut ohjaajana kantaa asiaan, vaan
kannustin pohtimaan yhdessä. Ryhmäläiset olivat yhtä mieltä siitä, että he haluavat
päästä ravaamaan lisää eli ajamista jatketaan.

Kuva 5. Neljännellä ponitoimintakerralla ryhmäläiset saivat ottaa keskenään ponilta
ajo varusteet pois.

Viidennellä kerralla hain taas ryhmäläiset, mutta B oli kipeänä, joten hänen tilalleen
lähti henkilö E. Hänellä oli aiempaa kokemusta ratsastamisesta, joten hän tiesi jo valmiiksi, kuinka ponin kanssa toimitaan. Kun kävimme läpi osallistujien tunteet, A

36
kertoi olevansa allapäin. Kysyin häneltä, miksi näin on ja hän vastasi, ettei hänen sydämensä kestä. C kertoi olevansa innostunut ja E iloinen. Poni otettiin alas kopista ja
A sekä C saivat kertoa E:elle, mitä sitten tehdään. Näin A ja C saivat itseluottamusta
omasta osaamisestaan. Poni harjattiin ja sen kaviot puhdistettiin yhteistyöllä. Yksi piti
jalkaa ylhäällä ja toinen puhdisti kavion kaviokoukulla. Sitten alettiin yhdessä muistelemaan, kuinka poni valjastettiin.

Ryhmäläiset ajoivat taas vuorotellen ensin kävelyä. Sitten kaikki saivat ajaa ravia niin,
että yksi ohjasti ja kaksi talutti ponia ja juoksi rinnalla. Annoin ryhmäläisten toimia
ajon ajan keskenään, koska luotin jo siihen, että he hallitsevat ponin käsittelyn. Tällä
kertaa ryhmäläiset liikkuivat siis erityisen paljon ja reippaasti, sillä en osallistunut enää
itse taluttamiseen. Kaikki juoksivat innokkaasti ponin rinnalla ja kaikilla oli taas leveä
hymy ajon ajan. E sanoi minulle, että tämä toiminta on tosi kivaa. Varusteiden poisottaminen sujui taas ryhmäläisiltä hienosti yhteistyöllä. Ponin harjaamisen ja palkitsemisen lomassa puhuimme tulevasta viimeisestä kerrasta ja sovimme, että ajelutamme
silloin muita. Tämän jälkeen käytiin vielä läpi tunteet. A sanoi, että hänellä on ihan
hyvä mieli ja C oli todella iloinen ja huvittunut. E sanoi olevansa vielä iloisempi kuin
tunnin alussa. Minun oli tarkoitus vielä kysyä yhteisesti millaisia asioita ryhmäläiset
ovat oppineet ponitoiminnassa, mutta C oli ehtinyt jo lähteä takaisin toimintakeskukseen tunteensa kertomisen jälkeen. A vastasi: ”sen ku tietäs.”

Kuva 6. Viidennellä kerralla ponitoimintaan osallistuneilla oli hauskaa, kun he saivat
vuorotellen ajaa ravia ponin kanssa.

Kuudes kerta alkoi hieman erilaisesti, kun paikalle saapui myös paikallislehden Alasatakunnan toimittaja. Aloitimme siis heti käsittelemään ponia ja toimittaja kyseli
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meiltä kysymyksiä sekä kuvasi toimintaamme ponin kanssa. Ryhmäläiset olivat innoissaan toimittajasta ja totesivat, että heistä tulee nyt kuuluisia, kun pääsevät lehteen.
Poni harjattiin ja valjastettiin kuten aiemminkin ja sitten siirryttiin kentälle ajamaan.
Kun toimittaja oli saanut otettua riittävästi kuvia, kutsuin muun toimintakeskuksen
väen kanssamme kentälle. Tavoitteena oli vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa oman
osaamisen jakamisen kautta. Ponitoiminnan osallistujat ajeluttivat työkavereitaan vuorotellen. Kun kaikki halukkaat olivat päässeet kyytiin, poni vietiin kopin viereen kiinni
ja ryhmäläiset saivat kertoa, mitä ovat tehneet ponitoiminnassa ja muut kyselivät heiltä
kysymyksiä. Ponitoiminnan jäsenet saivat siis jakaa omaa osaamistaan muille niin toiminnallisesti kuin suullisestikin. He näyttivät muille myös, kuinka ponilta otetaan varusteet pois ja kuinka se harjataan. Tämän jälkeen muut lähtivät toimintakeskukselle
ja jäimme vielä ryhmäni kanssa pitämään yhteisen lopetuksen. A kertoi, että hänellä
on tämän viimeisen kerran jälkeen voimakas olo. B sanoi, että hänelle jäi todella hyvä
mieli toiminnasta. C sanoi, että hänellä on tosi hyvä olo. Pyysin myös osallistujia antamaan ponitoiminnasta kokonaisuutena palautetta kahdella tunnekortilla.

Kuva 7. Viimeisellä toimintakerralla ponitoimintaryhmän jäsenet kertoivat ja näyttivät
työkavereilleen, mitä ovat oppineet ponitoiminnassa
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Kuva 8. Ponitoimintaan osallistuneet henkilöt antoivat palautetta toiminnasta MAHTItunnekorttien avulla.

Kaikilla kerroilla kiinnitin huomiota myös omaan ohjaamiseeni ja pyrin toimimaan
mahdollisimman johdonmukaisesti ja selkeästi. Pidin aina mielessä riittävän ajan ja
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tilan antamisen, jotta ryhmäläiset pystyisivät ilmaisemaan vapaammin itseään ja toteuttamaan spontaanistikin toiveitaan. Esimerkiksi ponin silittämiselle annettiin aina
aikaa ja sitä sai tehdä silloin kun siltä tuntui. Useimmiten ryhmäläiset silittivät ponia
toiminnan alussa ja lopussa. Lisäksi poni harjattiin aina aluksi ja lopuksi, jolloin ryhmäläiset saivat paljon fyysistä kosketusta ponin kanssa. Kaikki ryhmäläiset saivat antaa joka kerralla ponille leipää, jolloin vuoron odottaminen korostui, sillä ponin piti
saada ensin syötyä yksi leipä ennen kuin sille voi antaa toista.

Toimintakerroilla pyrittiin myös siihen, että jokainen tekisi samoja asioita saman verran, jolloin vaihtoja tehtiin useasti. Ohjaajana kerroin, milloin on vaihdon aika, sillä
ryhmäläisten oli vaikea hahmottaa, milloin asiaa oli tehty yhtä paljon kuin edellisen
henkilön kohdalla. Ohjaamisessani pidin joka kerralla mielessä voimavaralähtöisyyden. Kannustin ryhmäläisiä omiin valintoihin ja ratkaisuihin sekä auttamaan toisiaan.
Huomasin myös, että ryhmäläiset turvautuvat ensisijaisesti minuun ja kommunikoivat
minulle. Pyrin siis olemaan mahdollisimman sivussa toimintakerroilla ja ohjaamaan
ryhmäläisiä keskinäiseen vuorovaikutukseen, jotta he hyödyntäisivät oppimiaan taitojaan sekä toistensa apua. Puhelimme myös kaikilla kerroilla toiminnan lomassa, millaisia asioita kullekin oli tapahtunut. Ryhmäläiset kyselivät myös paljon minulta
ponista ja sen asuinpaikasta sekä kavereista. Jokainen sai siis kertoa mieltä askarruttavistaan asioita. Jokaisen kerran päätteeksi kaikki saivat myös avata omia ajatuksiaan.
Avoin keskustelu omista tunteista ja tarpeista osoittautui haasteelliseksi. Oman minän
pohdinta jäi siis kovin suppeaksi.

5.3 Ponitoiminnan tulokset
Voidaan todeta, että ponitoiminta vaikutti kaikkien osallistujien mielen hyvinvointiin
kuten teoriaosassakin eläinavusteisuuden kerrottiin vaikuttavan positiivisesti ihmisiin.
Havainnoin osallistujien olevan hyvällä tuulella kaikilla toimintakerroilla, sillä tunnit
sisälsivät paljon hymyä ja naurua. C oli huonotuulinen ja tiuski usealla kerralla toimintakeskuksen ohjaajille, kun olin hakemassa ryhmääni ponitoimintaan. Kuitenkin
aina, kun pääsimme ponin luo, C muuttui hyväntuuliseksi eikä hän tiuskinut kenellekään kertaakaan ponitoiminnan aikana. Hän myös kysyi asiallisesti lisätietoa, jos jokin
jäi epäselväksi eikä ymmärtämättömyys aiheuttanut kertaakaan aggressiivisuutta, mitä
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on ollut huomattavissa toimintakeskuksessa. Huomasin työharjoittelussani toimintakeskuksella, että B:eellä on taipumusta murehtimiseen, mutta hän ei ilmaissut kertaakaan ponitoiminnan aikana, että hän olisi huolissaan jostakin asiasta. A on useasti vältellyt toimintakeskuksella ohjaajia sekä hänen on ollut vaikea noudattaa aikatauluja ja
pysyä työpisteellä. Hän kuitenkin tuli aina ponitoimintaan silloin kun muutkin ja lähti
vasta, kun toiminta loppui. Mielestäni A:alla tapahtui myös selkein muutos tunnetilojen suhteen, sillä hän oli aluksi hieman mietteliäs, toiminnan suhteen, mutta viimeisellä kerralla hän sanoikin tuntevansa olonsa voimakkaaksi.

Hyvä mieli oli avainasemassa myös kommunikoinnin sujuvuuden kannalta. Kuten arkielämästäkin tiedetään, että vuorovaikutus on sitä huonompaa, mitä huonompi mieli
ihmisellä on. Keneltäkään ei tullut toimintakertojen aikana hallitsemattomia tunteenpurkauksia. Mielestäni hyvä yhteishenki säilyi koko toiminnan ajan ja kaikki auttoivat
tarvittaessa toinen toisiaan, vaikka siihen tarvittiinkin välillä ohjaajan kannustusta kuten myös muuhun keskinäiseen kommunikointiin. Tämä osoitti juuri sen, minkä myös
Kaski ym. (2012, 187) totesivat eli kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat ohjaajan
apua heidän keskinäiseen vuorovaikutukseensa. Toimintakeskuksen ohjaajat kertoivat
myös, että vuorovaikutus onnistui paremmin ponitoiminnan jälkeen ja asiakkaat olivat
pitkään hyvällä tuulella sekä ikään kuin hehkuivat toiminnan jälkeen.

Ponitoiminnassa liikuttiin myös paljon, jonka avulla on mahdollista vähentää stressiä
(Kv-tietopankki 2017). Ilman turhaa stressiä onnistuu myös vuorovaikutuskin paremmin. Havainnoin ponitoimintakerroilla olevan kaiken aikaa rento tunnelma ja kaikki
olivat ystävällisiä toisilleen. Huomasin liikkumisen ponin kanssa olevan selkeästi motivoivaa, sillä kaikki taluttivat aina mielellään ponia ja jopa juoksivat sen kanssa. Taluttajilla oli myös hymy kasvoilla ja välillä jopa naurattikin. Kukaan ei kertaakaan sanonut mitään siihen viittaavaa, etteikö haluaisi liikkua ponin kanssa. Päinvastoin henkilö B totesi jo ensimmäisellä kerralla, että ”onpas kiva, kun tässä tulee liikuttua samalla”. Ponin vaikutus erityisesti henkilöön D oli suuri, sillä hän käveli ponin kanssa
ilman kävelysauvojaan, vaikka hän ei muuten uskalla olla ilman niitä. Sisätiloissakin
hän liikkuu niin, että saa otettua aina jostain tukea.

Toiminta kehitti myös osallistujien vuorottelun ja muiden huomioon ottamisen taitoja.
Kaikki eivät voineet harjata samalla harjalla samasta paikasta samaan aikaan eivätkä

41
he voineet kaikki taluttaa yhtä aikaa tai antaa leipää yhtä aikaa, joten ryhmäläisten oli
yhdessä päätettävä, kuka tekee mitäkin ja missä järjestyksessä. Tosin toisen tekemisen
kunnioittamiseen jäi vielä parantamisen varaa, sillä havainnoin tilanteissa, joissa muiden piti vain seurata toisen tekemistä että, seuraajat lähtivät helposti haahuilemaan
jonnekin muualle ja palasivat takaisin vasta pyydettäessä. Kuitenkin vuoron vaihtaminen ajo kerroilla sujui moitteettomasti, vaikka ajaminen selkeästi koettiin parhaaksi
tekemiseksi ponin kanssa, sillä osallistujat kertoivat sen olevan kivointa ja toivoivat
saavansa ajaa enemmän. Ohjakset luovutettiin kaverille aina sovitun kierrosmäärän
jälkeen ilman mitään vastalauseita. Toimintakeskuksen ohjaajat olivat myös tyytyväisiä, että asiakkailta onnistui ponitoiminnassa tekijän roolin ottaminen ja tehtävien
vaihtaminen, sillä heidän mukaansa näissä on ollut aiemmin haasteita.

Kaikkien ponitoiminnassa olleiden välille syntyi mielestäni hyvä suhde. Myös toimintakeskuksen ohjaajat kertoivat yllättyneensä, kuinka saumatonta ryhmäläisten yhteistyöstä oli kehittynyt. Haapasaaren (2013, 71) mukaan suunnitelmallinen eläinavusteinen toiminta rentouttaa, rauhoittaa ja helpottaa kontaktia, minkä huomasin toteutuvan
myös ponitoiminnassa. Ohjaajat kertoivat lisäksi asiakkaidensa olleen ponitoiminnan
jälkeen rennompia ja rauhallisempia kuin yleensä. Tuntien aikana syntyi paljon keskustelua ja A sai jopa kaikki innostumaan laulamaan viidennellä kerralla Juokse sinä
humma -kappaletta. Vaikka ryhmäläisten oma pohdinta jäikin suppeaksi, ei se siis johtunut ilmapiiristä, vaan ennemminkin omien tunteiden ja tarpeiden sanoittamisen vaikeudesta. On muistettava, että kehitysvammaisilla henkilöillä on usein kapea ja konkreettinen sanavarasto (Skogström 2016.) Tätä ilmentää mielestäni myös ”oli kivaa”
vastausten yleisyys. Havainnoin kuitenkin ryhmäläisten keskustelevan mielellään esimerkiksi jo tapahtuneista asioista. Lisäksi he kyselivät minulta hevosista eli heidän oli
helppo keskustella konkreettisista asioista. Myös ohjaajat kertoivat ryhmässä olleiden
juttelevan mielellään ponista.

Huomasin, että mitä pidemmälle toiminnassa edettiin sitä varmemmaksi ryhmän jäsenet tulivat omasta osaamisestaan. He alkoivat tehdä asioita itse ja ohjauksen tarve väheni koko ajan. Henkilö C jopa totesi viidennellä kerralla ponia ohjastaessaan olevansa
kohta ammattilainen ajamisessa. Mielestäni tämä on selkeä merkki itsetunnon kohenemisesta ja luottamuksesta omaan osaamiseen. Ohjaajatkin sanoivat, että B ja C henkilöt olivat saaneet paljon itsevarmuutta toiminnasta ja kokivat itsensä hyviksi siinä.
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A taas oli kertonut toimintakeskuksen ohjaajalle, että hänen taitonsa tarvitsevat vielä
hiomista, mutta hän oli kuitenkin ollut ylpeä osallistumisestaan ponitoimintaan. Kaikki
antoivat myös toiminnasta kuvien (kuvat 8,9 ja 10) muodossa positiivista palautetta.
Voin siis todeta, että tämän ryhmän kohdalla voimaantumista tapahtui ja voimavaroja
sekä osaamista löytyi niin yhteisöstä kuin yksilöstäkin, mikä vahvisti näin ollen jokaista yksilönä (Keskitalo & Vuokila-Oikkonen 2018, 88-89).

Ponitoiminta lisäsi vuorovaikutusta myös muissa ympäristöissä, sillä ryhmäläiset kertoivat näyttäneensä saamaansa kuvaa mm. vanhemmilleen ja kavereilleen. Toimintakeskuksen ohjaaja tiesi kertoa, että henkilö A oli esitellyt kuvaansa kotona ja kertonut
sen avulla, mitä hän oli päässyt ponitoiminnassa tekemään. Henkilö B taas oli todella
innoissaan saadessaan kuvan ja halasi sekä kiitti minua siitä. Hän kertoi näyttävänsä
sitä isälleen ja asuntolan väelle. Ohjaajat kertoivat että, ponitoiminnasta oli keskusteltu
myös toimintakeskuksella pitkin viikkoa. Eniten se oli herättänyt keskustelua keskiviikkoiltapäivisin, kun ohjaajat olivat kertoneet taas huomenna olevan ponitoimintaa.
Asiakkaat olivat tämän jälkeen innostuneet keskustelemaan aiheesta lisää keskenäänkin. He olivat keskustelleet yhdessä aina torstaisinkin ponitoiminnan jälkeen.

Ponitoiminta oli suunniteltu vuorovaikutustaitojen harjoiteluun liittyvien viiden osaalueen pohjalta. Yhteenvetona voisikin sanoa, että kehitystä tapahtui näillä kaikilla
osa-alueilla toiminnan aikana, vaikka olimmekin toimintakeskuksen ohjaajien kanssa
samaa mieltä siitä, että taitojen harjoittelua pitäisi vielä jatkaa. Minätietoisuuden kehittämiseen liittyi kiinteästi rauhoittuminen hetkeen ja tunteiden tunnistaminen. Havainnoin ponitoimintaan osallistujien keskittyvän koko ajan ponin kanssa tapahtuvaan
tekemiseen. Myös tunnekortit olivat mielestäni tärkeä apu tunteiden sanoittamiseen,
sillä niiden kautta ryhmäläiset osasivat pohtia, miltä heistä tuntui juuri sillä hetkellä.
Itsensä johtamista ryhmäläiset pääsivät kehittämään esittämällä toiveita ja sopimalla
yhdessä, mitä he haluavat tehdä. Toiminnassa oli tilanteita, joissa jokainen oli vuorollaan avunantajana tai -vastaanottajana sekä toiminnassa kuunneltiin muiden tunteita ja
ajatuksia. Näin kehitettiin sosiaalista tietoisuutta. Ihmissuhdetaitoihin kuuluu ryhmässä työskentely, joten niitä harjoiteltiin luonnollisesti joka kerralla. Keskustelimme
myös valintojen tekemisestä erityisesti liikunnan suhteen ja miten liikunta tai liikkumattomuus vaikuttaa meihin ja eläimiimme. Tämä keskustelu taas heijasteli vastuullista päätöksentekoa.
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5.4 Ponitoiminnan ja oman oppimisen arviointi
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa minun suuresta kiinnostuksestani eläimiin ja halusta
hyödyntää niitä myös tulevassa työssäni. Kerroin ohjaavalle opettajalleni haluavani
toteuttaa eläinavusteista toimintaa kehitysvammaisille henkilöille ja valitsimme yhdessä aiheeksi vuorovaikutuksen tukemisen. Halusin siis selvittää, miten ponitoiminnalla voidaan edistää toimintaan osallistuvien henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja mitä
lisäarvoa toiminta tuo heidän elämäänsä. Aihe oli minulle henkilökohtaisesti hyvin
kiinnostava ja ainakin itselläni oli suuret odotukset erityisesti toimintaosuuden toteutuksesta. Arvioinkin seuraavaksi, kuinka mielestäni onnistuin prosessissa, ja kerron
millaista palautetta sain toiminnasta.

Vaikka suurin intohimoni tätä opinnäytetyötä tehdessä oli päästä toteuttamaan ponitoimintaa, ymmärsin teoriatietoa kerätessäni, kuinka tärkeää onkaan pysähtyä juuri
vuorovaikutustaitoihin ja niiden kehittämiseen. On hyvin tärkeää, että osaamme huomioida erityisesti heidät, jotka ovat jo lähtökohtaisesti heikompia vuorovaikutuksessa.
Jos heitä ei huomioida riittävällä tavalla, voi olla, ettei heidän oikea tahtonsa tule ikinä
kuuluviin, vaan joku vahvempi jyrää heidät aina. Vuorovaikutustaitojen harjoittelu on
siis todella tärkeää, vaikkei siihen eläintä voisikaan syystä tai toisesta ottaa mukaan.

Keräämäni teoriatieto oli pohjana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Perustelin
myös teoriatiedon avulla, miksi eläinavusteinen toiminta on kannattavaa ja miksi päädyin itsekin toteuttamaan sitä. Opinnäytetyön teoriaosa sisältää silti mielestäni paljon
tärkeitä huomioita, joita voi hyödyntää ilman eläinavusteista toimintaakin. Yksi tärkeä
asia on, kuinka ohjaaja osaa muokata omaa vuorovaikutustaan asiakasryhmälle sopivaksi. Olen ainakin itse huomannut liian helposti puhuvani paljon, nopeasti ja useamman asian samassa puheenvuorossa. Minun on tietoisesti kiinnitettävä huomiota
omaan ilmaisutyyliini, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin asiakasryhmäni tarpeita. Ohjaajan on muutenkin kyettävä huomioimaan asiakkaitaan ja tartuttava heidän
vuorovaikutusaloiteisiinsa. Ohjatessani ponitoimintaa yritin pitää kaiken aikaa mielessäni, että teemme aina yhden uuden asian kerrallaan. Arvioin myös jatkuvasti omaa
tapaani ohjata, jotta voisin kehittyä siinä lisää. Lisäksi en tehnyt liian tiukkoja suunnitelmia, joista olisi tarvinnut pitää kiinni täydellisesti, vaan toteutin myös ponitoiminnassa olleiden henkilöiden spontaaneja toiveita.
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Toinen tärkeä huomioitava asia on kehitysvammaisten henkilöiden arki ja erityisesti
se, milloin se on mielekästä, ja kuinka siitä saadaan mielekästä. Kaikilla ei ole yhtä
hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa asioihinsa ja silloin korostuu työntekijän rooli vammaisen henkilön oikean tahdon selvittämisessä. Kehitysvammaisilla henkilöillä on
paljon vapaa-aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että heillä pitää olla myös vapaa-ajan toimintaa. Tässä kohtaa on hyvä pitää mielessä yksilölliset ratkaisut, sillä toiset kaipaavat
enemmän rauhassa olemista ja lepäämistä kuin toiset. Olisi siis tärkeää selvittää yhdessä asiakkaan kanssa, mitä hän haluaisi tehdä ja kannustaa kokeilemaan jotain uutta
sekä tarjota vaihtoehtoja, joista voi valita. Tähänkin linkittyy tietysti hyvät vuorovaikutustaidot, jotka helpottavat mielipiteen selvittämistä. Ponitoiminta osoittautui mielekkääksi ainakin siihen osallistuneiden henkilöiden kohdalla, sillä kaikki lähtivät aina
mielellään toimintaan. Ohjaajat sanoivat C:een lähteneet ponitoimintaan paljon reippaampaa kuin mihinkään muuhun työhön. Monet toimintakeskuksen asiakkaat halusivat myös tulla katsomaan ponia toiminnan jälkeen ja viimeisellä kerralla he olivat innoissaan menossa ponin rattaille. Minusta ponitoiminta olisi yksi hyvä vaihtoehto
myös vapaa-ajantoiminnaksi, vaikka toteutinkin sen työtoiminnassa.

Lisäksi mielestäni kaikkien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien
olisi tärkeää tiedostaa kyseisen asiakasryhmän kohonnut riski mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Näin ollen työntekijät voisivat parhaansa mukaan yrittää ennaltaehkäistä ja lieventää häiriöitä. Hyvä itsetunto ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa tässäkin tilanteessa. Olisi siis tärkeää kyetä tunnistamaan omia toiveitaan ja tarpeitaan, jotka ovat osa minätietoisuutta ja minätietoisuus taas on tärkeä osa vuorovaikutustaitoja (Klemola & Talvio 2017, 23).

Minätietoisuuden kehittäminen osoittautui haastavaksi ponitoiminnassa ainakin keskustelun tasolla. Kaikilla oli vaikeuksia sanoittaa syvällisempiä ajatuksiaan. Myös
kiinnostus ja keskittyminen pohdintaan oli heikkoa toiminnan jälkeen. Jos toteuttaisin
tämän työn uudelleen, jättäisin pohdinnat aina omiksi kerroikseen, jotka voisivat olla
esimerkiksi seuraavana päivänä toiminnasta, jossakin rauhallisessa tilassa. Tällöin
olisi myös helpompi käyttää pohdinnan tukena visuaalisia keinoja, joista monet kehitysvammaiset henkilöt hyötyvät. Tukena voisi olla esimerkiksi piirtäminen tai sosiaaliset kuvatarinat. Lisäksi oman minän pohtimista olisi kannattanut harjoitella
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etukäteen, sillä se osoittautui vieraaksi, mutta toivon, että tämän opinnäytetyön myötä
edes joku tarttuu minätietoisuuden kehittämiseen. Toimintakeskuksen ohjaajatkin olivat sitä mieltä, että vuorovaikutustaitoja pitää harjoitella lisää.

Kuitenkin olen itse tyytyväinen toiminnan lopputulokseen, sillä kaikilla kerroilla yhteistyö ryhmäläisten kesken toimi saumattomasti eikä tilanne muuttunut, vaikka kahdella kerralla ryhmän kokoonpano olikin erilainen. Toiminnassa oli koko ajan sellainen hyvä ja rento tunnelma, josta olin haaveillutkin. Teimme asioita kaikessa rauhassa
enkä lähtenyt kiirehtimään, vaikka tuntuikin, että aika kuluu välillä liian nopeasti. Jos
suunnitelmasta jäi jotain tekemättä, en antanut sen häiritä. Olinhan ensisijaisesti ponin
kanssa paikalla toimintaani osallistuvia varten ja vasta toissijaisesti omien tarpeideni
takia. Minulla on jo opintojen alusta lähtien ollut se periaate, että etenen toimissani
asiakkaiden ehdoilla enkä sen mukaan, mikä itselleni olisi helpointa. Minusta aito kohtaaminen on tärkeämpää kuin yrittää toteuttaa väkisin tavoitteita, jotka selvästi vaativat
toteutuakseen paljon enemmän aikaa.

Toiminta oli myös selkeästi yhteisöllistä ja kaikkien panosta tarvittiin, jotta asiat onnistuivat. Kaikki kerrat olivat silti vuorovaikutteisia, vaikkei syvälliselle tasolle päästykään ja mikä tärkeintä vuorovaikutus oli toiminnassa koko ajan asiallista ja toisia
kunnioittavaa. Keskustelimme toiminnan lomassa paljon aiheeseen eli hevosiin ja poneihin liittyen sekä aiheen vierestä. Minusta kaikki keskustelu oli tärkeää, sillä jokainen osallistui siihen ja kuten Klemola ja Talviokin (2017, 44) toteaa, että jokaiselle
pitää antaa mahdollisuus kertoa, mitä heille kuuluu ja millaisia ajatuksia sekä pyrkimyksiä heillä on ollut. Toiminta lisäsikin selkeästi vuorovaikutusta ja siitä puhuttiin
esimerkiksi työkavereidenkin kanssa.

Minusta ehkä tärkeintä oli, että ainakin kaikki toimintakeskuksen ohjaajien kanssa sovitut tavoitteet toteutuivat. Kaikilla oli haasteita aikataulujen noudattamisessa, mutta
ponitoiminnassa oltiin paikalla aina niin kuin pitikin. Lukuun ottamatta viidettä kertaa,
jolloin C poistui paikalta ennen kuin muut. Tein itse pienen virheen, kun etenin eri
järjestyksessä kuin aiemmilla kerroilla. Olimme aina ennen lopettaneet toimintakerrat
tunteiden läpikäymiseen, mutta sillä kerralla ajattelin, että pohdimme vielä ennen lopettamista opittuja taitoja sekä niiden mahdollista hyödyntämistä arjessa. Henkilö C
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oli niin orientoitunut lähtemään tunteensa kertomisen jälkeen, ettei muistanut enää
jäädä juttelemaan, vaikka olin juuri kertonut, että keskustelemme vielä yhdessä.

Toinen tavoite oli harjaantua keskittymistä vaativissa tehtävissä ja ponin kanssa keskittymistä vaadittiinkin koko ajan. Vaikkei tuokioiden lopussa riittänytkään enää kiinnostusta pohdintaan, muuten kaikki ponin kanssa tehtävät asiat kiinnostivat ja sujuivat.
Kaikki olivat avuliaita ja avoimia ryhmässä, mutta erityisen hienoa oli, että henkilö A
otti osaa keskusteluihin ja kontaktia myös minuun, sillä toimintakeskuksella hän ikään
kuin pakenee helposti omiin oloihinsa ja välttelee ohjaajia. Ohjaajat olivat tyytyväisiä,
että A oli saanut luotua selkeästi yhteyden poniin ja hän pystyi ilmaisemaan itseään
ponin avulla. Kaikilla oli myös selkeästi joka kerralla hyvä mieli eikä ahdistusta, alakuloisuutta tai äkkipikaisuutta ollut havaittavissa, vaikka niitä on esiintynyt toimintakeskuksella lähes päivittäin. Hienoa oli myös se, että hyvä mieli säilyi vielä toiminnan
jälkeenkin.

Toiminta oli onnistunutta myös siihen osallistuneiden henkilöiden mielestä. Kaikki
toivoivat, että toiminta olisi jatkunut vielä joskus. He sanoivat minun osaavan neuvoa
hyvin ja olisivat mielellään jatkaneet työskentelyä kanssani. Myös palautteeksi pyytämäni tunnekuvat (Kuvat 8, 9, ja 10) olivat kaikki positiivisia. Henkilö A oli viimeisellä
kerralla sitä mieltä, että hän tuntee itsensä voimakkaaksi, vaikka oli aiemmin ollutkin
vähän empivä ponitoiminnan suhteen. Voidaan siis todeta, että kehitystä tapahtui toimintakertojen aikana, mutta toiminta olisi saanut kestää pidempäänkin, jotta olisi tullut
vielä enemmän edistymistä. Ohjaajatkin kertoivat, että henkilöt olivat olleet innoissaan
toiminnasta ja se osoittautui heille silminnähden tärkeäksi. Olen siis samaa mieltä Haapasaaren (2013, 73) kanssa, että käyntien on oltava säännöllisiä, jotta hyödyt eläimen
läsnäolosta olisivat mahdollisimman suuret.

Toimintakeskuksen ohjaajat pitivät tärkeänä asiana sitä, että toin ponin asiakkaiden
luo. Näin heille ei tullut lisätyötä asiakkaiden kuljetusten järjestämisestä ja myös muut
kuin ryhmään osallistuvat pääsivät osalliseksi toiminnasta. Ohjaajatkin toivoisivat,
että ponitoimintaa olisi lisää, sillä sen vaikutukset asiakkaisiin olivat niin hyvät. He
pitivät hyvänä asiana, että viimeisellä kerralla kaikki toimintakeskuksen asiakkaat saivat osallistua, sillä erityisesti ponin kärryillä istuminen oli monelle suuri elämys.
Heistä oli myös hienoa nähdä, kuinka taitavaksi ryhmän jäsenet olivat kehittyneet
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ponin hallinnassa ja miten he vaihtoivat rooleja taluttajasta ohjastajaksi. Sain ohjaajilta
hyvää palautetta siitä, että annoin ryhmäläisille tilaa toimia itsenäisesti oman arvioni
mukaan.

Tämä opinnäytetyö osoitti minulle, että eläinavusteisuudella on todella merkitystä
vammaistyön kentällä kuten Haapasaarikin totesi (2013, 71). Aion jatkossakin siis
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää eläimiä työssäni ja pidän mielessäni mahdollisuuden, että voisin joskus työskennellä päivittäin asiakkaiden ja eläinten kanssa. Opinnäytetyön laajuus tuntui ensin haasteelliselta ja sai aikaan monenlaisia tunteita. Erityisesti alussa tuntui siltä, etten pysty mitenkään hallitsemaan näin suurta kokonaisuutta.
Kuitenkin kun työssä pääsi alkuun ja hahmotti, miten kannattaa edetä, alkoi usko itseen ja työn onnistumiseen kasvaa. Itselleni oli tärkeä oivallus keskittyä aina yhteen
asiaan kerrallaan eikä miettiä koko aikaa kokonaisuutta. Myös opinnäytetyötä ohjaavan opettajan tuki oli todella tärkeää matkan varrella. Tämä oppi laajan kokonaisuuden
hallinnasta ja tuen merkityksestä tulee varmasti olemaan korvaamatonta työelämässä.

5.5 Selvityksen luotettavuus
Tässä opinnäytetyössä on viitattu muiden kirjoittajien ja yhteisöjen teksteihin sekä laadittu asianmukainen lähdeluettelo, josta löytyy kaikki käytetyt lähteet. Tietoa on haettu
niin kirjoista kuin internet-lähteistäkin. Lähteitä valittaessa on kiinnitetty huomiota
niiden ikään ja kirjoittajaan. Tekstin väittämät on perusteltu viittaamalla muiden ajatuksiin ja tutkimuksiin. Myös tekstin käsitteet on määritelty lähteitä käyttämällä ja toiminta on suunniteltu teoriatiedon pohjalta.

Opinnäytetyöprosessi on kuvattu tarkasti alusta loppuun ja sen pystyy toistamaan tarvittaessa. Työssä tehdyt valinnat on perusteltu ja selvityksen tekemisessä on hyödynnetty useampaa menetelmää. Selvityksen tulokset osoittavat, että kehitysvamma-alalla
on syytä kiinnittää huomiota vuorovaikutustaitojen opetteluun. Yhtenä tehokkaana
työvälineenä näiden taitojen opettelussa voi olla eläin. Tässä opinnäytetyössä todettiin,
että ponilla oli toimintaan osallistuviin useita positiivisia vaikutuksia ja sen avulla oli
mahdollista syventää vuorovaikutustaitoja.
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Minä Virve Vuohijoki olen tulossa pitämään Pertti-ponin kanssa
ponitoimintaa 3 hengen ryhmälle. Toimintaa pidetään kuutena torstaina
vanhalla jääkaukalon paikalla. Toiminta alkaa 11.4. klo 9.30 ja kestää
tunnin.

