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ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRIN KAVERIKOIRARYHMÄT:
Seinäjoen, Järviseudun, Suupohjan, Lapuan ja Suomenselän kaverikoirat
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Toimintasuunnitelman täyttöpäivä: 29.1.2018
Toimintasuunnitelman tekijä: Kennelpiirin kaverikoira- ja lukukoiravastaava Eeva Ojala

YLEISTÄ JA RYHMIEN ESITTELY:
Vuoden 2018 Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella aloitti 5 toimintaryhmää, joissa 111
koiraohjaajaa ja 114 koiraa. Osa ohjaajista on koirattomia ja joillakin on toiminnassa kaksi
koiraa.
Laihian kaverikoirat ryhmä lakkautettiin ja toiminnassa mukana jatkavat koirakot siirtyivät
Vaasan kaverikoiriin 1.1.2018 alkaen. Laihia kuuluu nyt Vaasan kaverikoirien toiminta
alueeseen.
Lapuan ryhmän vetäjä jäi pois kaverikoiratoiminnasta 31.12.17 koirien terveydellisten syiden
takia. Lapuan ryhmän väliaikaiseksi vetäjäksi tuli 1.1.2018 alkaen Suupohjan vetäjä Elina YliHeikkilä. Tämä järjestely on käytössä, kunnes ryhmän sisältä löytyy vetäjä.
Seinäjoki: 40 ohjaajaa, 45 koiraa, 4 koiratonta, toiminta-alueet Seinäjoen alueet.
Ryhmänvetäjä Eeva Ojala
Järviseutu: 20 ohjaajaa, 24 koiraa, 2 koiratonta, toiminta-alueet Alajärvi, Lehtimäki, Vimpeli,
Lappajärvi, Evijärvi. Ryhmänvetäjä Tuula Pahankala
Suupohja: 24 ohjaajaa, 24 koiraa, toiminta-alue Kurikka, Jalasjärvi, Ilmajoki, Kauhajoki, Jurva ja
Teuva. Ryhmänvetäjä Elina Yli-Heikkilä,
Lapua: 12 ohjaajaa ja 13 koiraa, 1 koiraton, toiminta-alue Lapua, Kauhava, Härmät.
Ryhmänvetäjä Elina Yli-Heikkilä
Suomenselkä: 7 ohjaajaa, 8 koiraa, 1 koiraton, toiminta-alue Ähtäri, Töysä, Alavus.
Ryhmänvetäjä Tiia Mykkänen

SUUNNITELMAVUODEN PÄÄTAVOITTEET:
Olemassa olevan toiminnan vakauttaminen, sekä toiminnan positiivisuuden säilyminen ja
vahvistaminen. Ryhmien sisäisen hyvän yhteishengen säilyttäminen ja tarvittaessa
parantaminen.
Vierailumäärien ja koirakkoresurssien tasapaino, niin että sovitut vierailut toteutuvat ja
jokainen voi vierailla itselleen sopivan määrän, eikä kukaan koe käyntejä rasitteeksi.
Tuoda kaverikoiratoimintaa hyvin esille paikkakunnilla, joilla toimintaa ei vielä ole, tai jonne
tarvitaan lisää koirakkoja. Uusien koirakoiden rekrytointitilaisuuksia pyritään pitämään
seuraavilla paikkakunnilla, Peräseinäjoki, Ylistaro, Kauhava, Härmät, Lappajärvi, Evijärvi,
Kuortane, Alavus, Ähtäri, Isokyrö, Jurva ja Teuva.
TAPAHTUMIA ja KOULUTUKSIA:
Kaverikoiravastaava järjestää koulutuspäivän 17.2.2018 Seinäjoella ryhmänvetäjille, ryhmien
vastuuhenkilöille ja uusien koirakoiden tutoreille. Koulutuspäivä on myös avoin kaikille
koiraohjaajille, jotka haluavat tietää miten ryhmä toimii ja mitä kaikkea kuuluu toimintaan
vierailujen lisäksi.
Myöhemmin suunnitelmissa on toteuttaa koiraohjaajien koulutus- / tutustumis- / luentopäivä.
Luennon aiheena ihmissuhdetaidot tai oman koiran lukeminen ja sanoittaminen. Koiraohjaajat
kaipaavat myös eväitä eri asiakasryhmien kohtaamisesta. Esimerkiksi mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien kohtaamisesta voisi olla hyvä saada lisää eväitä tämän asiakasryhmän
kasvaessa.
Ryhmien omia tapahtumia ovat ryhmäkokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa. Näiden
lisäksi ryhmät ovat suunnitelleet mm. omia yhteislenkkejä, luentoja, koirahierontaa ja koirien
uintireissuja.
Yhteinen palkitsemistilaisuus Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin koirakoille järjestetään Kurikan
Markkinoiden yhteydessä 18.8.18. Kennelliiton myöntämän mitalin ja kunniakirjan on tänä
vuonna ansainnut 39 ansioitunutta kaverikoiraa.
Yleisötapahtumat:
Vuoden aikana tulee kaverikoirille kutsuja useisiin kymmeniin erilaisiin yleisötapahtumiin,
joihin osallistutaan, jos vain paikalle ilmoittautuu riittävästi koirakkoja. Monet
tapahtumajärjestäjät ovat kertoneet, että haluavat kaverikoirat paikalle, koska nämä
houkuttelevat heidän tapahtumiin runsaasti yleisöä.
Ryhmien koirakot osallistuvat halutessaan myös muiden ryhmien toiminta-alueella oleviin
yleisötapahtumiin Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin alueella. Pyydettäessä myös piirin
ulkopuolella oleviin tapahtumiin (ja vierailuille) voi osallistua.

Etelä-Pohjanmaan kaverikoirien järjestämä yhteinen Heijastinkulkuetempaus oli viime vuonna
menestys. Ryhmät haluavat järjestää samanlaisen myös tänä vuonna.
Tiedossa on jo tällä hetkellä useita talvisia yleisötapahtumia, joihin kaverikoirat on pyydetty
mukaan ja joihin on luvattu osallistua, jos vain sää suosii. Ulkotapahtumissa kaverikoirilla on
aina säävaraus. Talvella pakkasrajan määrittelee jokainen koiraohjaaja itse koiran ja myös
oman kylmänsietokyvyn mukaisesti.
UUSIEN KOIRAKOIDEN KOULUTUS:
Kaikki uudet koiraohjaajat tulevat mukaan toimintaan vain kaverikoirakurssin kautta ja koirat
vain hyväksytyn soveltuvuuden arvioinnin jälkeen. Toiminnan alkaessa koiraohjaajan on oltava
Kennelliiton jäsen ja koira 2-vuotias, tunnistemerkitty Kennelliiton koira- tai FIX rekisteriin.
Seuraava kaverikoirakurssi on Kauhajoella 10.-11.2.2018. Kurssille mahtuu 30 teoriaan ja 20
koiraa arviointiin. Koirapaikat ovat täynnä, joten erillinen koirien arviointitilaisuus pidetään
Seinäjoella 17.2.18. Koiria tähän tilaisuuteen mahtuu enintään 10.
Vuoden 2018 aikana on tarkoitus pitää vielä 1-2 kaverikoirakurssia, joista toinen Ähtärissä ja
toinen Lappajärvellä.
Kursseilta ryhmiin mukaan tulevat saavat oman tutorin, joka opastaa koirakkoa ensimmäisillä
vierailuilla. Ryhmänvetäjä opastaa uuden koiraohjaajan ryhmän käytänteisiin.
VIERAILUKOHTEET:
Kohteet joissa vieraillaan vakituisesti kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi, on yhteensä
35. Kohteissa vieraillaan 1-4 osastolla. Suurin kohderyhmä on ikäihmiset ja muistisairaat,
seuraavana kehitysvammaiset. Voimakkaasti lisääntyvä asiakasryhmä on mielenterveys ja
päihdekuntoutujat. Näistä kohteista tulee eniten palautetta kaverikoirakäyntien positiivisesta
vaikutuksesta asiakkaisiin.
Vakikohteiden lisäksi kaikki ryhmät pyrkivät toteuttamaan yksittäisiä vierailuja
pyydettäessä eri kohteisiin. Vierailupyyntöjä tulee kaikille ryhmille enemmän kuin niitä voi
toteuttaa. Yksittäisten kohteiden asiakasryhmissä on enemmän lapsia, erityisperheitä,
mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, mutta myös ikäihmisiä ja muistisairaita.
Vuoden alussa kaverikoiravierailuja jonotti noin 30 kohdetta.

TIEDOTUS- JA VAIKUTTAMISTOIMINNAN PÄÄTAVOITE
Toiminnasta tiedottaminen suunnataan kevätkauden aikana tehokkaasti paikkakunnille, joille
tarvitaan lisää koirakoita toiminnan vakauttamiseksi ja säilyttämiseksi tai joilla ei vielä
kaverikoiratoimintaa ole.

Yleisötapahtumissa esitellään aina kaverikoiratoimintaa yleisesti kaikille kiinnostuneille.
Esittelypisteissä kerrotaan myös Kennelliiton Lukukoira toiminnasta, sekä jaetaan SEY:n
koiraoppaita ja Invalidiliiton Avustajakoira esitteitä. Haluamme tiedottaa tehokkaasti myös
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminnasta.
Lapsitapahtumissa ja vierailuilla koiraohjaajat pyrkivät aina koirien silittelyn ohessa
opastamaan lapsia koiran hyvään kohteluun ja oikeaan kohtaamiseen, sekä kertomaan koiran
eleiden tulkitsemisesta.
Etelä-Pohjanmaan Kaverikoirat Facebook ja nettisivut toimivat tehokkaana tiedotuskanavana.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA
Etelä-Pohjanmaan kaverikoirat ovat osallistuneet monien yhdistysten ja yhteisöjen
tapahtumiin ja pyrkivät jatkossakin toimimaan yhdessä. Näitä ovat mm. Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Perheily Etelä-Pohjanmaa, Lakeuden ravinaiset, alueen kaupungit, useat
kirjastot, eri koulu- ja päiväkotien vanhempainyhdistykset, Lakeuden 4H, seurakuntia, EP:n
LähiTapiola, useat liikunta- ja nuorisotoimet, muistiyhdistykset jne.
Hyvää yhteistoimintaa halutaan jatkaa myös Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin kanssa.
Etelä-Pohjanmaan kaverikoiraryhmät toimivat tarvittaessa yhdessä ilman rajoja
KAVERIKOIRAJAOSTO 2018:
Eeva Ojala (pj), Seinäjoki
Laura Jaakkola (sihteeri), Seinäjoki
Jäsenet:
Kiira-Maria Ojala, Seinäjoki
Elina Yli-Heikkilä Suupohja
Soile Aarnio Järviseutu
Johanna Pökkä Lapua
Tiia Mykkänen Suomenselkä
Seinäjoen ryhmän edustaja vaihtui, Maija-Liisa Saarniston tilalle jaostoon tuli Kiira-Maria Ojala.
Laihian ryhmän edustaja Tanja Katajisto jäi pois, koska Laihian ryhmä lakkautettiin ja
toiminnassa jatkavat koirakot siirtyivät Vaasan kaverikoiriin 1.1.2018 alkaen. Laihia on nyt
Vaasan kaverikoirien toiminta aluetta.
Kaverikoirajaostossa keskustelua käydään jaoston suljetussa Facebookissa ja WhatsApp
ryhmässä. Kokoontuminen tarvittaessa.
www.kennelpiiri.fi/etela-pohjanmaa/jaostot/kaverikoirajaosto

MUUTA:
Kennelliitto järjestää Kaverikoira ja lukukoiravastaavien koulutuksen kaksi kertaa vuodessa.
Seuraava koulutus on 3.-4.3.2018
Kennelliiton Lukukoirakurssi Seinäjoella 17.-18.3.2018
Kaverikoiraseminaari järjestetään Seinäjoella 13.-14.10.2018. Seminaari on tarkoitettu kaikille
toiminnassa mukana oleville kaverikoiraohjaajille.
Kennelliiton hallituksen 19.1.2018 (1/18) kokouksen päätöksellä Etelä-Pohjanmaan
Kennelpiirin kaverikoiravastaava Eeva Ojala on nimetty Kennelliiton kaverikoira- ja
lukukoiratyöryhmän jäseneksi.

Pedigree on aina sponsoroinut Etelä-Pohjanmaalla Kennelliiton Kaverikoiria todella hienosti ja
vuosi 2018 alkaa samoissa merkeissä. Uusien kaverikoirakoiden rekrytointi- ja toiminnan
esittelytapahtumiin kennelpiirin alueen useille paikkakunnille saamme suunnata runsaiden
viemisten kera.
Etelä-Pohjanmaan Kaverikoirat kiittävät 😊

kuva Severi Peura

