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TOIMINTARYHMÄT:
Vuoden 2019 Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella aloitti viisi (5) toimintaryhmää, joissa 127
koiraohjaajaa ja 136 koiraa. Osa ohjaajista on koirattomia ja joillakin on toiminnassa kaksi
koiraa. Vuoden aikana kasvua on ollut jokaisessa ryhmässä yhteensä 16 ohjaajaa ja 22 koiraa.
Seinäjoki: Toiminta alkanut alueella vuonna 2006, ryhmän yhteyshenkilö Eeva Ojala, toimintaalueet Seinäjoen alueet, ryhmän koko 45 ohjaajaa, 48 koiraa.
Järviseutu: Ryhmä perustettu lokakuussa 2015, ryhmän yhteyshenkilö Soile Aarnio, toimintaalueet Alajärvi, Lehtimäki, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Soini. Ryhmän koko 24 ohjaajaa ja 28
koiraa.
Suupohja: Ryhmä perustettu 26.3.2016, ryhmän yhteyshenkilö Elina Yli-Heikkilä, toiminta-alue
Kurikka, Jalasjärvi, Ilmajoki, Kauhajoki, Jurva ja Teuva. Ryhmän koko 29 ohjaajaa ja 30 koiraa
Lapua: Ryhmä perustettu 25.7.2016, ryhmän yhteyshenkilö Anne Huhtanen, toiminta-alue
Lapua, Kauhava, Härmät. Ryhmän koko 16 ohjaajaa ja 16 koiraa
Suomenselkä: Ryhmä perustettu 26.3.2016, ryhmän yhteyshenkilö Tiia Mykkänen, toimintaalue Ähtäri, Töysä, Alavus. Ryhmän koko 13 ohjaajaa, 13 koiraa

SUUNNITELMAVUODEN PÄÄTAVOITTEET:
Tuoda Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa hyvin esille koko kennelpiirin alueella.
Kaverikoirakkoja pyritään saamaan toimintaan mukaan paikkakunnilta, joissa koirakkoja on
vähän tai ei ollenkaan.

Toiminnan mielekkyyden säilyttäminen tasapainottamalla vierailumäärät ja koirakkoresurssit.

TAPAHTUMIA ja KOULUTUKSIA:
KENNELLIITON KAVERIKOIRAKURSSI uusille koirakoille on Seinäjoella 16.-17.2.2019.
Vuoden aikana on tarkoitus pitää vielä yksi kaverikoirakurssi. Paikkakunta selviää myöhemmin.
Kaikki uudet koiraohjaajat tulevat mukaan toimintaan kaverikoirakurssin kautta ja koirat
hyväksytyn soveltuvuuden arvioinnin jälkeen. Toiminnan alkaessa koiraohjaajan on oltava
Kennelliiton jäsen ja koira 2-vuotias, tunnistemerkitty Kennelliiton koira- tai FIX rekisteriin.
Kursseilta ryhmiin mukaan tulevat saavat oman tutorin, joka opastaa koirakkoa ensimmäisillä
vierailuilla. Ryhmän yhteyshenkilö opastaa uuden koiraohjaajan ryhmän käytänteisiin.
KAVERIKOIRAOHJAAJIEN KOULUTUS / LUENTOPÄIVÄ on suunnitteilla keväälle 2019.
Luentojen aiheiksi ehdolla mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, ryhmässä toimiminen ja
vuorovaikutus, sekä koiran elekieli. Kaverikoirajaosto järjestää tapahtuman.
PALKITSEMISTILAISUUS Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin koirakoille järjestetään Lapualla
Jokilaakson matkailupuutarhan Lakeus Kukkii tapahtuman yhteydessä 18.5.19. Kennelliiton
myöntämän mitalin ja kunniakirjan on tänä vuonna ansainnut 20 ansioitunutta kaverikoiraa.
KAVERIKOIRIEN PIKNIK -TAPAHTUMA Tapahtumalle yhteistä on teema, ajankohta ja
markkinointi. Jokainen Etelä-Pohjanmaan kaverikoiraryhmä voi järjestää tapahtuman oman
toiminta-alueen paikkakunnalle ja muokata siitä omanlaisen tai osallistua toisen ryhmän
järjestämään tapahtumaan. Teemana on koirapelkoiset lapset ja aikuiset. Kennelliiton
kaverikoiriin luotetaan ja näitä koiria pidetään turvallisina. Tapahtumat ovat avoimia kaikille ja
ajankohta on heinä- elokuussa.
YLEISÖTAPAHTUMAT Kaverikoirat osallistuvat kutsuttuina useisiin erilaisiin tapahtumiin
vuoden aikana. Monet tapahtumajärjestäjät haluavat kaverikoirat paikalle, koska nämä
houkuttelevat runsaasti yleisöä paikalle. Ulkotapahtumissa kaverikoirilla on aina säävaraus.
Talvella pakkasrajan määrittelee jokainen koiraohjaaja itse koiran ja oman kylmänsietokyvyn
mukaisesti.
Ryhmien omia tapahtumia ovat ryhmäkokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa. Näiden
lisäksi ryhmät ovat suunnitelleet mm. yhteisiä ruokailuja, omia yhteislenkkejä, koirien uinti
reissuja ja joulukorttien askartelua.

Etelä-Pohjanmaan kaverikoiraohjaajat aikovat hankkia Painotalo ProPrintiltä
kaverikoiralogollisia tuotteita. Tätä varten on perustettu työryhmä, joka päättää koiraohjaajille
tarjottavat tuotteet ja mallit, sekä koordinoi ryhmien tilaukset. Työryhmässä on jäseniä
jokaisesta toimintaryhmästä.

VIERAILUKOHTEET:
Kohteita, joissa vieraillaan vakituisesti kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi, on
yhteensä 37. Kohteissa vieraillaan 1-4 osastolla. Suurin kohderyhmä on ikäihmiset ja
muistisairaat, seuraavana mielenterveyskuntoutujat.
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 tiedottamista suunnataan edelleen paikkakunnille, joille tarvitaan lisää koirakoita
toiminnan vakauttamiseksi ja säilyttämiseksi tai joilla ei vielä kaverikoiratoimintaa ole.
Yleisötapahtumissa esitellään 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, Lakeuden ravinaiset, Lakeuden 4H, EP:n LähiTapiola, sekä EteläPohjanmaan Kennelpiirin alueen kaupungit ja kunnat, useat kirjastot, koulu- ja päiväkotien
vanhempainyhdistykset, seurakuntia, useat liikunta- ja nuorisotoimet, muistiyhdistykset jne.
Hyvää yhteistoimintaa halutaan jatkaa myös Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin kanssa.
Etelä-Pohjanmaan kaverikoiraryhmät toimivat tarvittaessa yhdessä ilman rajoja.
Kennelliiton Lukukoirat voidaan laskea kaverikoirien yhteistyökumppaneiksi. Olemme tehneet
ja tulemme jatkossakin tekemään saumatonta yhteistyötä

KAVERIKOIRAJAOSTO 2019:
Eeva Ojala (pj), Seinäjoki
Laura Jaakkola (sihteeri), Seinäjoki
Jäsenet:
Kiira-Maria Ojala, Seinäjoki
Elina Yli-Heikkilä Suupohja
Heli Hämäläinen Järviseutu
Mervi Löytynoja Lapua
Tiia Mykkänen Suomenselkä
Toimii kennelpiirin alaisena. Tehtävänä on tehostaa, edistää ja koordinoida
kaverikoiratoimintaa koko piirin alueella. Jäseninä on vähintään yksi jokaisesta piirin
toimintaryhmästä. Jaosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin.
www.kennelpiiri.fi/etela-pohjanmaa/jaostot/kaverikoirajaosto
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin kaverikoiravastaava Eeva Ojala on Kennelliiton kaverikoira- ja
lukukoiratyöryhmän jäsen.

KENNELLIITON LUKUKOIRAT ETELÄ-POHJANMAALLA
Etelä-Pohjanmaan lukukoiriin kuuluu 25 koiraa, joista Seinäjoella 11, Alajärvellä 3, Kauhajoella
3, Kurikassa 1, Lapualla 2, Laihialla 2, Pietarsaaressa 1, Vimpelissä 1, Kaustisella 1
Vuoden 2019 alussa tauolle jäi kaksi lukukoiraa. Yksi koirakko ei ole aloittanut toistaiseksi
toimintaa ollenkaan.
Kolme koirakkoa jatkanee toimintaa vähän myöhemmin vuoden alusta.
Loput 19 lukukoirakkoa aloittivat toiminnan vuoden alussa kymmenessä kirjastossa, viidessä
koulussa ja kolmessa muussa kohteessa
KENNELLIITON LUKUKOIRAKURSSI uusille koirakoille on Seinäjoella 9.-10.3.2019

Vuosi 2019 on Kennelliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemavuosi. Kaverikoira- ja
lukukoiratoiminta ovat entistäkin näkyvämmässä asemassa.
Olemme etuoikeutettuja, kun omistamme koiria, joiden avulla yhdessä voimme jatkaa hyvän
tekemistä ja jakamista mahdollisimman monille. Meitä kaikkia tarvitaan!

