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Mitä ystäväeläintoiminta on?
Ystäväeläintoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa voimme tuottaa iloa
ja mahdollisuuksia eläimen kohtaamiseen sellaisille ihmisille, joille se ei
muuten ehkä olisi mahdollista.
Ohjaajat tekevät lemmikkinsä kanssa vierailuja esimerkiksi lasten,
kehitysvammaisten ja vanhusten luona erilaisissa asumisyksiköissä,
kouluissa, päiväkodeissa ja tapahtumissa.
Tavoitteena on opettaa ihmisen ja eläimen välisen suhteen rakentamista
molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen ja ystävyyteen
perustuen. Toiminta ei ole tarkoitettu lemmikin kouluttamiseen,
sosiaalistamiseen tai meriittien keräämiseen, vaan vapaaehtoistoiminnan
toteuttamiseen ja hyvän mielen jakamiseen.

”Pari pientä
ihmistä rohkaistui
kokeilemaan
koiran silittämistä,
äitiensä suureksi
hämmästykseksi
ja ilon aiheeksi.
Koko homman
parasta antia
ja erittäin
palkitsevaa.”
Ensimmäiset Jesyn Ystäväeläimet ovat aloittaneet toimintansa vuonna
2010. Toiminta palkittiin Lounais-Hämeen psykologien toimesta vuoden
mielenterveystekona 2012.

Mitä ohjaajalta vaaditaan?
On tärkeää, että ohjaaja tunkee lemmikkinsä hyvin ja osaa ennakoida
sen käytöstä. Ohjaajan tehtävänä on taata turvallinen kohtaaminen niin
asiakkaalle kuin lemmikilleenkin.
Lemmikin ohjaajan tulee sitoutua toimintaan pitkäjänteisesti. Ystäväeläintoiminnan jatkuvuuden takaavat sitoutuneet ja motivoituneet ohjaajat,
joilla on halu saada aikaan hyvää mieltä lemmikkiensä avulla.
Ystäväeläinohjaajana voi toimia, kun on täyttänyt 15 vuotta. Alaikäisen
mukana tulee aina olla täysi-ikäinen huoltaja.
Ohjaajan tulee olla Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsen. Yhdistys
korvaa vierailuista omalla autolla kilometrikorvauksia 0,25€ / km.
Toiminnassa mukana olevat voivat liittyä Facebookissa suljettuun ryhmään
”Jesyn ystäväeläintoimijat”. Ryhmässä suunnitellaan vierailuja ja siellä voi
kysellä apuja muilta tarpeen vaatiessa.
Kuva: Seppo Pessinen / Forssan Lehti

Millainen eläin voi osallistua?
Ystäväeläimenä voi toimia

Kuva: Seppo Pessinen / Forssan Lehti

esimerkiksi koira, kissa, lammas,
minisika tai alpakka! Lemmikin
tulee olla perusluonteeltaan ja
ominaisuuksiltaan toimintaan
sopiva, aikuinen, ystävällinen,
rauhallinen ja ihmisistä kiinnostunut.
Lisätietoja koirakoiden vaatimuksista
seuraavalla sivulla, muut eläimet
testataan soveliaiksi toimintaan
tapauskohtaisesti.
Lemmikkiä ei saa pakottaa vierailukäynnillä ottamaan kontaktia vieraisiin
ihmisiin. Lemmikki ei saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista,
rollaattoreista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä.

Kuva: Seppo Pessinen
/ Forssan Lehti

”Kiitos ystäväeläimet!
🐾Tuotitte  jälleen 
suunnattomasti
iloa ihmisille!”

Vaatimukset koirille
Toimintaan osallistuvan koiran tulee olla vähintään kaksivuotias.
Ystäväkoiran tulee myös tulla toimeen muiden koirien kanssa ja omata
hyvät käytöstavat.
Koirakoilta vaaditaan hyväksytty Kiva Koirakansalainen -testi, joita
järjestetään ympäri Suomea. Myös yhdistys voi järjestää testin, jos alueella
on paljon kiinnostusta toimintaan.
Testin sisältö:
•

Vieraan ihmisen hyväksyminen

•

Koira istuu kauniisti

•

Istuminen, maahanmeno ja
paikalla pysyminen

silitettävänä

•

Luoksetulo

•

Tutkiminen ja hoitaminen

•

Koirien kohtaaminen

•

Vetämättä kävely

•

Koiran reaktio häiriöön

•

Ihmisjoukon läpi kulkeminen

•

Omistajan odottaminen

www.kivakoirakansalainen.fi

Hyväksytyn testin jälkeen koira
toimii aluksi harjottelijana
(vihreä huivi) ja keikkailee
yhdessä kokeneemman
koirakon kanssa. Kun koirakko
kokee useiden onnistuneiden
harjoittelukäyntien jälkeen
pärjäävänsä myös ilman
kokenutta paria, koira
saa käyttöönsä punaisen
Ystäväkoira-huivin.

Turvallisuus edellä
Toiminnan lähtökohtana on, että kohtaamistilanteessa huomioidaan
kaikkien osapuolien (asiakas, ohjaaja sekä lemmikki) turvallisuus ja
vierailun mukavuus. Tapaamiset suunnitellaan eläimen tarpeet edellä ja
vierailupaikan toiveet huomioiden.
Joissakin kohteissa riittää kertakäynti ja toisista muodostuu vakituisia
käyntikohteita. Kunkin paikan kanssa tehdään yhteiset tavoitteet ja
sopimukset, jotta toiminta tyydyttää kaikkia osapuolia. Jokaisella
vierailupaikalla tulee olla oma vastuuhenkilö, joka varmistaa ryhmän
rauhallisen toiminnan.
Lemmikille ei saa aiheutua toiminnasta stressiä. Ystäväeläinvierailuja
suositellaan maksimissaan kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan.
Ohjaajia, lemmikkejä tai asiakkaita ei ole vakuutettu yhdistyksen puolesta.

Tule mukaan toimintaan!
Kaipaamme jatkuvasti lisää
vapaaehtoisia
Ystäväeläinten vierailuista
kiinnostuneita kohteita löytyy
runsaasti ja kysyntää on jatkuvasti.
Kaipaammekin joukkoomme jatkuvasti
uusia, innostuneita ihmisiä ja
lemmikkejä tekemään tätä tärkeää,
ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä!
Tutustu tähän käsikirjaan huolellisesti ja
mieti, pystytkö sitoutumaan toimintaan.
Jos koet itsesi ja lemmikkisi sopivaksi
ystäväeläinpariksi, otathan yhteyttä
yhdistyksemme ystäväeläintoiminnasta
vastaavaan niin kerromme lisää!

Ystäväeläin vierailulle?
Jo pelkkä eläimen läsnäolo rauhoittaa ihmistä, tuo iloa elämään ja voi
saada aikaan parantavia vaikutuksia. Vuorovaikutus eläimen kanssa ei
tarvitse välttämättä sanoja, vaan koko keho toimii yhteisenä kielenä.
Ystäväeläinvierailut ovat maksuttomia.
Mikäli olet kiinnostunut ystäväeläinparin vierailusta esimerkiksi
kouluun, asumisyksikköön, hoitolaitokseen tai järjestämääsi
tapahtumaan, otathan yhteyttä yhdistyksemme ystäväeläintoiminnasta
vastaavaan niin kerromme lisää!

www.jesy.fi
esy.jokioinen@gmail.com
Facebook / Instagram: esy.jokioinen

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on
perustettu vuonna 1994. Toimimme Forssassa,
Jokioisilla, Tammelassa, Humppilassa ja Ypäjällä.
Tavoitteenamme on eläinten hyvinvoinnin
edistäminen alueellamme. Tähän tavoitteeseen
pyritään tiedottamalla, opastamalla ja jakamalla
tietoa eläinten oikeasta, lain vaatimasta ja
asianmukaisesta kohtelusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

