
YSTÄVÄELÄIN-

TOIMINTA



YSTÄVÄELÄINTOIMINTA 
TUOTTAA ILOA JA 
MAHDOLLISUUKSIA
Ystäväeläintoiminta on vapaaehtois-
toimintaa, jossa mahdollistetaan 
eläinkohtaamisia sellaisille 
ihmisille, joille se ei muuten ehkä 
olisi mahdollista. Ohjaajat tekevät 
lemmikkinsä kanssa vierailuja 
esimerkiksi lasten, kehitys-
vammaisten ja vanhusten luona 
erilaisissa asumisyksiköissä, 
kouluissa, päiväkodeissa ja 
tapahtumissa. Tavoitteena on opettaa 
ihmisen ja eläimen välisen suhteen 
rakentamista molemminpuoliseen 
kunnioitukseen, luottamukseen ja 
ystävyyteen perustuen.

Ensimmäiset Jesyn ystäväeläimet ovat aloittaneet vuonna 
2010. Toiminta on palkittu Lounais-Hämeen psykologien 

toimesta vuoden mielenterveystekona 2012.

TURVALLISUUS EDELLÄ 

Ohjaajan tehtävänä on taata turvallinen ja mukava kohtaaminen kaikille 
osapuolille (asiakkaalle, ohjaajalle ja lemmikille). Tapaamiset suunnitellaan 
eläimen tarpeet edellä ja vierailupaikan toiveet huomioiden. On tärkeää, että 
ohjaaja tunkee lemmikkinsä hyvin ja osaa ennakoida sen käytöstä.



KAIKENKARVAISIA 
ELÄINYSTÄVIÄ 

Toimintaan voi osallistua mikä eläin 
vain, joka on perusluonteeltaan 
ja ominaisuuksiltaan toimintaan 
sopiva, ystävällinen, rauhallinen ja 
ihmisistä kiinnostunut.

Ystäväkoiran tulee tulla toimeen 
muiden koirien kanssa ja omata 
hyvät käytöstavat. Koirakoilta 
vaaditaan hyväksytty Kiva 
Koirakansalainen -testi, joita 
järjestetään ympäri Suomea.
Myös eläinsuojeluyhdistys voi 
järjestää testin, jos alueella on paljon 
kiinnostusta toimintaan. Lisätietoja: 
www.kivakoirakansalainen.fi

Muut eläimet testataan soveliaiksi 
toimintaan tapauskohtaisesti.

TULE MUKAAN 
TOIMINTAAN!

Ystäväeläinten vierailuista 
kiinnostuneita kohteita löytyy 
runsaasti ja kysyntää on jatkuvasti.  
Kaipaammekin joukkoomme 
uusia, innostuneita ihmisiä ja 
lemmikkejä tekemään tätä tärkeää, 
ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä!

Lemmikille ei saa aiheutua 
toiminnasta stressiä. Ystäväeläin-
vierailuja suositellaan maksimissaan 
kerran viikossa, kaksi tuntia 
kerrallaan. Lemmikki ei saa häkeltyä 
erikoisista hajuista, liukkaista 
lattioista, rollaattoreista, yllättävistä 
liikkeistä tai äänistä.

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 sovitusti. 
Ohjaajia, lemmikkejä tai asiakkaita ei 
ole vakuutettu yhdistyksen puolesta.

Toiminnassa mukana olevat voivat 
liittyä Facebookissa suljettuun 
ryhmään ”Jesyn ystäväeläintoimijat”, 
jossa suunnitellaan vierailuja ja 
jaetaan kokemuksia.



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. Mikäli olet kiinnostunut ystäväeläinparin 
vierailusta esimerkiksi kouluun, asumisyksikköön, hoitolaitokseen 
tai järjestämääsi tapahtumaan, otathan yhteyttä yhdistyksemme 

ystäväeläintoiminnasta vastaavaan niin kerromme lisää! 
Ystäväeläinvierailut ovat maksuttomia.

www.jesy.fi/ystavaelaimet
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”Pari arkaa, pientä ihmistä 
rohkaistui kokeilemaan koiran 
silittämistä, äitiensä suureksi 
hämmästykseksi ja ilon 
aiheeksi. Koko homman parasta 
antia ja erittäin palkitsevaa.”
- Hannu, ystäväkoiraohjaaja

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on perustettu 
vuonna 1994. Toimimme Forssassa, Jokioisilla, Tammelassa, 
Humppilassa ja Ypäjällä. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin 

paikallisen eläinsuojelutyön edistämiseksi.


