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Työni alussa käsittelen koirien käyttöä ihmisten apuna nykyään. Yleisten käyttökohteiden jälkeen siirryn työni pääaiheeseen, kuulokoiriin. Kerron Suomen kuuloja tukikoirat -yhdistyksestä, kuulokoirista, sopivista roduista, ääniapulaisesta sekä
koulutuksesta. Perehdyn myös Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistyksen kanssa
yhteistyönä toteuttamani kyselyn tuloksiin.
Kuulokoirien käyttäjäryhmistä kerron lyhyesti ennen kuin siirryn kokeiluuni, omien
koirieni kouluttamiseen. Koulutusohjeet sain Suomen kuulo- ja tukikoirat yhdistyksen internetsivuilta. Aloitan esittelemällä koirani Savan ja siirryn ilmaisun
opettamiseen. Kerron vaihe vaiheelta, kuinka koira opetetaan koskettamaan kättä
tassullaan ja kuinka opittu ilmaisu liitetään koulutettavaan ääneen. Kerron myös,
kuinka koulutin samat asiat toiselle koiralleni Namulle.
Koulutuksen kuvailun jälkeen pohdin kahden koirani luonteen, motivoitavuuden ja
oppimiskyvyn eroja sekä kerron koulutuksen tuloksista ja kompastuskivistä. Arvioin myös koirieni rodun, kooikerhondjen soveltuvuutta kuulokoiraksi omiin kokemuksiini peilaten.
Oma pohdinta–osiossa käsittelen työni keskeisimpiä päätelmiä ja tuloksia. Pohdin
opinnäytetyöni hyötyjä viittomakielen ohjaajan työssä, kuinka opinnäytetyötäni voisi jatkaa sekä miten itse voisin jatkaa aloittamaani koulutusta eteenpäin.
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1. Johdanto

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi kuulokoirat, koska aihetta on vielä melko vähän
käsitelty. Koirien käyttö kiinnostaa minua yleisesti ja oman koiraharrastukseni puitteissa. Koirien kouluttaminen ja kouluttamisen mahdollisuudet ovat mielestäni mielenkiintoisia aiheita oppia lisää. Kuulokoiriin tutustuessani pohdin myös kuuloa
avustavan koiran hyötyjä kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lisäksi kuuleville. Kuulokoirien käytöstä sekä hyödyistä kuulokoirien perheiden kuuleville jäsenille sain tietoa yhdessä Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistyksen kanssa toteutetusta kyselystä. Kysely lähetettiin kuulokoirien käyttäjille ympäri Suomea
ja siihen oli myös mahdollista vastata internetissä.

Koirien käyttö ihmisten apuna ja tukena yleistyy koko ajan ja mahdollisuudet ovat
hyvin monipuolisia. Perinteisimmin koiraa on käytetty apuna tarkkaa hajuaistia
vaativissa tehtävissä sekä vartiointi-, paimennus- ja metsästystöissä, mutta yhä
yleisemmin koira on apuna myös muiden aistiensa, viettiensä sekä rauhoittavan
vaikutuksensa ansiosta. Koirien aistien ja positiivisen vaikutuksen käyttöä kehitetään ja tutkitaan jatkuvasti. Mahdollisuudet tuntuvat rajattomilta. Kerronkin lyhyesti
työni alussa koiran käytön monipuolisista mahdollisuuksista sekä käytöstä nykyään ja jatkan työni pääaiheeseen, kuulokoiriin.

Opinnäytetyöni tuotteena on kokeiluni kouluttaa omille koirilleni kuuloa avustavan
koiran työtehtävä, äänen ilmaisu. Valitsin koulutettavaksi ääneksi munakellon
merkkiäänen, koska se on yksinkertainen toistaa, sekä tarpeeksi selkeä koiralle
erottaa ympäristön äänistä. Pohdin myös koiran luonteen vaikutusta koulutettavuuteen ja sopivuuteen kuulokoiraksi. Tämän myötä kiinnostuin myös arvioimaan
omien koirieni rodun, kooikerhondjen soveltuvuutta kuulokoiraksi tai ääniapulaiseksi. Teen myös johtopäätöksiä omien koirieni soveltuvuudesta kuulokoiraksi tämän koulutustyön perusteella. Käytin hyväkseni Suomen kuulo- ja tukikoirat yhdistyksen internetsivuilta saamiani koulutusohjeita äänen ilmaisun opettamiseen.
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2. Koirien käyttö apuna erilaisissa tilanteissa

Koirien käyttöominaisuuksia hyödynnetään nykyään hyvin monipuolisesti. Pääosin
koiran käyttö rajoittuu sen hajuaistin hyödyntämiseen, mutta koiraa käytetään
myös avustajana, kuulon apuvälineenä, sosiaalisten suhteiden luojana, ahdistuksen lievittäjänä ja piristyksen tuojana. Koira on siis täysivaltaisesti ihmisen paras
ystävä.

Tullin huumekoirat työskentelevät eri puolilla Suomea sijaitsevissa tullitoimipaikoissa etsien hajuaistinsa avulla huumeita, laittomia lääkeaineita ja tupakkatuotteita. Suomessa tullikoiria on n. 50 ja valtaosa niistä on rodultaan labradorinnoutajia.
(Tulli 2011.) Poliisien partiokoirat on koulutettu työskentelemään monipuolisesti
mm. voimankäyttöön, jäljestämiseen, rikospaikka-, esine- ja henkilöetsintään. Koirille opetetaan myös jokin erikoiskoulutusalue, esimerkiksi huumeiden, räjähdysaineiden tai vainajan etsintä. Poliisikoiria koulutetaan myös palonsyyntutkintaan.
Poliisikoiranohjaajia on Suomessa n. 230 ja yleisimmät poliisikoirarodut ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. (Poliisi 2012.)

Pelastuskoirat on koulutettu etsimään kadonneita ihmisiä maastosta viranomaisten
apuna. Pelastuskoirat toimivat joko ilmavainuisesti havaiten ilmasta etsityn hajun,
tai maavainuisesti etsien jälkiä ja hajuja maasta. Pelastuskoirayhdistys kouluttaa
myös rauniokoiria, jotka etsivät raunioihin hautautuneita ihmisiä. Pelastuskoiratoiminta pyörii vapaaehtoisvoimin viranomaisten kanssa yhteistyössä. (Suomen Pelastuskoiraliitto ry.)

Metsästyskäyttöön jalostetut koirat ovat edelleen hyvin monipuolisesti käytössä eri
riistaeläinten metsästyksessä, kuten riistalinnut, riistanisäkkäät ja suurriista. Metsästyskoirat jaotellaan karkeasti ajaviin, karkottaviin, pysäyttäviin, noutaviin, seisoviin ja haukkuviin metsästys- ja luolakoiriin. Lisäksi koirille voidaan opettaa myös
jäljestystä. (Suomen riistakeskus.)

Koirien hajuaistia käytetään hyväksi myös harrastemielessä sienikoirina. Koira
opetetaan tunnistamaan erilaisia sieniä hajun perusteella ja etsimään niitä metsäs-
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tä. Minkä tahansa rotuinen koira voi etsiä sieniä omistajansa apuna. Koiralle sienten etsiminen on hauska leikki, josta täytyy muistaa palkita ruhtinaallisesti. (Suomen Kennelliitto ry. 2004 b.)

Homekoirat on koulutettu etsimään erilaisia ihmiselle vaarallisia homelajeja kaikenlaisista kiinteistöistä. Homekoirayrittäjät toimivat viranomaisten apuna homeesiintymiä paikallistettaessa. Homekoirayrittäjiä toimii Suomessa seitsemän, niistä
päätoimisina yrittäjinä vain kaksi. Viranomaiset mittaavat homeitiöiden määriä
huoneilmasta ja luottavat omaan hajuaistiinsa, kun taas koira paikallistaa homeesiintymät raapimalla kohtaa, jossa home haisee tai haukkumalla samalla paikalla.
Koiran avulla voidaan paikallistaa home ja välttyä turhilta asunnon purkutöiltä.
(YLE 2009.)

Opaskoira avustaa näkövammaista turvallisessa liikkumisessa sekä ulkona, että
sisällä, hissien, portaiden ja ovien löytämisessä sekä joukkoliikennevälineissä.
Opaskoirilta vaaditaan tasapainoista luonnetta, sekä terveyttä. Uusia opaskoiria
koulutetaan noin 30 vuodessa ja Suomessa niitä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan
noin 200 kappaletta. Opaskoiria kouluttaa Näkövammaisten Keskusliitto ry:n
Opaskoirakoulu. (Näkövammaisten Keskusliitto ry. Opaskoirakoulu.)

Avustajakoira on koulutettu fyysisesti toimintarajoitteisen ihmisen apuvälineeksi
avaamaan ovia, tilaamaan hissi, sammuttamaan valot ja laittamaan ne päälle, siirtelemään, nostamaan ja hakemaan tavaroita, auttamaan pukeutumisessa ja myös
luomaan sosiaalisia kontakteja itsetunnon kohotukseksi. Avustajakoirat lisäävät
käyttäjänsä liikkuvuutta ja omatoimisuutta antamalla itsevarmuutta asiointiin. (Invalidiliitto ry.) Avustajakoiria on käytetty myös sosiaalisten tilanteiden pelkojen voittamiseen, tilanteista selviytymiseen ja omistajansa aktivointiin. (Finn 2010, 27.)
Myös harrastepohjalta koiria on käytetty apuna pelkojen lieventämisessä. Esimerkiksi Hollolassa lääkärillä on koira vastaanottohuoneessa, joka rentouttaa ilmapiiriä ja lieventää lääkäripelkoja olemalla rapsuteltavissa. (MTV3 2011.)

Koiria käytetään myös rohkaisemaan lapsia lukemaan. Kirjastokoira tai lukukoira
tekee töitä kirjastossa istuen ja kuunnellen lasten lukemista. Kirjastokoiran työ on
tehty, jos se saa lapsen innostumaan ääneen lukemisesta. Kirjastokoiralle voivat
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varata ajan kaikki, joille lukeminen on vaikeaa. Esimerkiksi myös Suomea opetteleva maahanmuuttaja voisi olla potentiaalinen asiakas. (Paastela, 2011.)

Terapiakoirat ovat hoitoalalla kokeneiden, koirankoulutuksen ammattilaisten kanssa koulutettuja vakaahermoisia ja ystävällisiä koiria, jotka kiertävät erilaisissa hoitolaitoksissa ilahduttamassa ihmisiä ja tuomassa hyvää mieltä koko laitokseen.
Terapiakoiriksi soveltuvia rotuja ovat esimerkiksi amerikanbulldoggit, amerikanpitbullterrierit, amerikankääpiöterrierit, amerikankarvattomatterrierit ja vanhaenglanninbulldoggit. Myös terapiakoirien ohjaajat koulutetaan ja tutustutetaan terapiakoirien työhön perusteellisesti. SATHY ry (Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry) kouluttaa tällä hetkellä vain amerikkalaisperäisiä työkoiria, mutta myös moni muu koirarotu soveltuu terapiakoiraksi. Jos terapiakoiratoiminta tuntuu liian sitovalta, voi ohjaaja ottaa yhteyttä Suomen Kennelliittoon ja osallistua sen järjestämään kaverikoiratoimintaan. (SATHY ry, 1998-2008.)

Suomen Kennelliitto kouluttaa myös vapaaehtoisvoimin toimivia kaverikoiria. Kaverikoirat vierailevat vanhainkodeissa, kouluissa, laitoksissa, päiväkodeissa ja päiväkeskuksissa. Kaverikoirien tarkoitus on ilahduttaa ja piristää ihmisiä arjen keskellä. Kaverikoiran tunnistaa oranssista huivista kaulan ympärillä ja omistajan nimikyltistä. Suomessa kaverikoiria on koulutettu n. 500 ja toimintaa on koko suomen alueella. (Suomen Kennelliitto ry. a.) Vuosittain Suomen Kennelliitto nimittää
myös ansioituneita siviilikoiria sankarikoiriksi, jos koira on ollut merkittävästi apuna
ihmisen hengen pelastamisessa. Ensimmäiset sankarikoirat palkittiin vuonna
1997. (Suomen Kennelliitto ry. c.)

Kuulokoira on koulutettu ilmaisemaan ympäristöstä kuuluvia ääniä omistajalleen.
Äänen kuultuaan koira koskettaa omistajaansa kuonollaan tai tassullaan ja vie
omistajansa äänen lähteen luo. Virallisen kuulokoiran tunnistaa kuulokoiravaljaista. Kuulokoirilla on samat oikeudet liikkua yleisillä paikoilla, kuin muillakin opas- ja
avustajakoirilla. Usein miten koira opetetaan ilmaisemaan puhelimen, palovaroittimen, ovikellon ja herätyskellon sointi.
(Suomen kuulo- ja tukikoirat ry. a. ja d.)
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3. Koirat kuulon apuna

3.1. Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistys

Kuulokoirayhdistys perustettiin Suomeen vuonna 1993 tekemään vapaaehtoistyötä kuulokoirien ja niiden käyttäjien parissa. Vuonna 2010 yhdistyksen nimi vaihtui
Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:ksi ja nykyään kuulokoiratoiminnan lisäksi yhdistys
tekee töitä myös kehitysasteella tukikoirien kouluttamisessa. Tukikoirat auttavat
esimerkiksi diabeetikkoja ilmaisemalla verensokeritason muutokset tai epileptikkoja hälyttämällä apua kohtauksen tullessa. Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistys on
esillä erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla ja koiranäyttelyissä jakamassa tietoa kuulokoirista ja tapaamassa uusia kuulokoiran käyttäjiä. Yhdistys järjestää
myös uusien kuulokoirien koulutusta sekä tapaamisia kuulokoirien käyttäjille. Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoisvoimin, mutta rahoitusta yhdistys saa RAY:ltä,
jäsenmaksuista sekä järjestämistään tapahtumista. (Suomen kuulo- ja tukikoirat
ry. e.)

3.2. Kuulokoirat

Kuulokoirat ovat kuulovammaisen ihmisen avuksi koulutettuja koiria, jotka erilaisin
merkein kertovat omistajalle ympäristöstä kuuluvista äänistä. Koira merkitsee ääniä koskemalla tassullaan tai tökkimällä kuonollaan ihmisen kättä tai muuta soveltuvaa paikkaa, jos käteen on vaikea ylettyä. Kosketuksen jälkeen koira vie ihmisen
äänen lähteen luo. Kuulokoiran kanssa liikuttaessa on omistajalla samat oikeudet
päästä sisään elintarvikehuoneistoihin kuin muillakin avustavilla koirilla. (Maa- ja
metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 20.12.2011 1367/2011.) Kuulokoiria voidaan kouluttaa merkitsemään
mikä tahansa ympäristöstä kuuluvista äänistä, puhelimen soinnista jäätelöautoon.
Kuulokoirasta on hyötyä omistajalleen monin tavoin. Kuuloavun lisäksi koira auttaa
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vähentämään yhteiskunnasta eristäytymistä saamalla omistajansa liikkumaan ja
luomaan uusia sosiaalisia suhteita sekä antamalla omistajalleen paremman tunteen elämänhallinnasta. (Suomen kuulo- ja tukikoirat ry. a.)

Viralliseksi kuulokoiraksi voidaan testata koira, joka on suorittanut Suomen kuuloja tukikoirat – yhdistyksen koulutusviikonloput 1 ja 2, jonka jälkeen omistajan on
tehtävä yhdistyksen kanssa kirjallinen sopimus. Viralliseksi kuulokoiraksi tullakseen on koiran läpäistävä sekä äänitesti että ympäristötesti. Virallisen kuulokoiran
tunnistaa kuulokoiramerkillä varustelluista valjaista (ks. kuva 2). (Suomen kuulo- ja
tukikoirat ry. d.) Virallisen kuulokoiran sijaan voidaan koirasta kouluttaa myös ääniapulainen. Ääniapulaisiksi koulutettavia koiria ei erikseen testata, vaan omistajaperhe käyttää koiraa vain kotiympäristössään. Ääniapulaiseksi soveltuvat myös
luonteeltaan hieman aremmat tai vartioivat koirat. ( Suomen kuulo- ja tukikoirat ry.
f.)

Kuulokoiraksi voidaan kouluttaa myös perheessä oleva aikuinen koira, jonka on
arvioinut yhdistyksen kouluttaja. Koiran on oltava terve, koiranpidon on oltava eettisesti hyväksyttävää, koira ei saa olla arka, helposti stressaantuva tai vartioiva
luonteeltaan. Jos koirasta koulutetaan vain kotiympäristössä toimiva ääniapulainen, voidaan koulutukseen hyväksymiskriteereissä joustaa. Jos perheessä ei ole
ennestään koiraa, saa perhe päättää rodun Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hyväksymien rotujen joukosta. Yhdistys päättää koiran kasvattajan ja kasvattajan
kanssa yhteistyössä valitaan pentueesta sopivin yksilö koulutettavaksi.

Yhdistyksen valitsemia kuulokoiraksi soveltuvia rotuja, jos perheellä ei ole ennen
ollut koiria ovat mm. bichon havanese ja borderterrieri. Jos taas perheellä on aiempaa kokemusta kyseisestä rodusta ja mahdollisuus tarjota koiralle sopivat elinolosuhteet, sopivia rotuja ovat mm. lyhyt- ja pitkäkarvainen collie, englannin springerspanieli sekä isovillakoira. Jos taas perheellä on aiempaa kokemusta kyseisestä rodusta ja mahdollisuudet tarjota koiralle ominainen työ, sopivia rotuja ovat mm.
beagle, bretoni ja dreeveri. Kuulokoirakoulutukseen voidaan hyväksyä myös sekarotuinen koira, jos siinä tai sen vanhemmissa on osa yhdistyksen hyväksymistä
roduista sekä sen emä täyttää yhdistyksen vaatimat kriteerit. Myös sekarotuisen
koiran vanhempien on oltava tutkitusti terveitä.
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Jos mikään yhdistyksen valitsemista roduista ei tunnu omalta, voi yhdistys hyväksyä koiran myös listan ulkopuolelta. Koira voidaan hyväksyä koulutukseen vuoden
ikäisenä ja sen on läpäistävä kuulokoirille suunnattu käyttäytymiskoe. Perhe saa
kuitenkin osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja vastaanottaa materiaaleja, mutta koiran koulutukseen voivat osallistua vain yhdistyksen hyväksymät koirakot. (Suomen kuulo- ja tukikoirat ry. c.)

3.3. Kuulokoirien koulutus

Kuulokoiria koulutetaan positiivisen vahvistamisen keinoin.
Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna
sitä, että koiran tehdessä toivotun asian, se saa siitä palkan eli vahvistuksen. Toivottua käytöstä vahvistetaan palkitsemalla koira jollain asialla, mitä se pitää tavoittelemisen arvoisena, yleisimmin ruualla. Kuulokoiralle äänet
opetetaan yksi kerrallaan ja koiran opittua ensimmäisen
äänen se oppii uudet äänet yhä nopeammin. Koira ym- Kuva 1. Naksutin
märtää, että sen halutaan reagoivan ääniin. Koiran työskentelyyn saadaan tarkkuutta käyttämällä apuna naksutinta (ks. kuva 1.). Koiralle
naksuttimen ääni, terävä naksaus, tarkoittaa oikein tehtyä toimintoa ja palkkaa.
(Suomen kuulo- ja tukikoirayhdistys. b.)

3.4. Kysely kuulokoirien omistajille

Laadin kyselylomakkeen kuulokoirien käyttäjille yhteistyössä Suomen kuulo- ja
tukikoirayhdistyksen kanssa (ks. liite 3). Kysely postitettiin Suomessa asuville kuulokoiran käyttäjille sekä julkaistiin Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistyksen internetsivuilla. Kyselyn tavoitteena oli saada kuulokoirien käyttäjiltä henkilökohtaisia
kokemuksia kuulokoirien ja ääniapulaisten hyödyistä, kehityskohteista ja lainmukaisesta kohtelusta. Kysyin esimerkiksi koirien osaamia taitoja, koiran hyödyistä
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perheen kuuleville jäsenille, käyttäjien saamasta kohtelusta koiran kanssa kulkiessaan sekä koiran kanssa sattuneita kommelluksia. Vastauksia kyselyyni sain n.
kymmenen.

Koirien osaamat taidot olivat melko yhtenäisiä. Kännykän soinnin ja viestin merkkiäänen ilmaisu koettiin tärkeäksi, koska ennen on aina joutunut soittamaan takaisin huomatessaan puhelun tulleen. Kyselyyn vastanneiden koirat osasivat myös
ilmaista munakellon, palovaroittimen ja ovikellon. Kyselyssä mainittiin myös postin
tulon ilmaisu sekä Skypen merkkiäänen ilmaisu. Yksi vastaajista toivoi että koira
opetettaisiin ilmaisemaan myös takaa tulevaa liikennettä, esimerkiksi pyöriä. Kyselyn mukaan koirista on myös hyötyä perheen kuuleville jäsenille. Esimerkiksi erään
vastaajan tytär oli aiemmin kertonut äidilleen puhelimen soinnista, mutta nykyään
koira osaa tehdä tämän.

Usea vastaaja kertoi, että tietämys kuulokoirista on vähäistä ja että he saavat toimia ”valistajina” kertoessaan kuulokoiran tarkoituksesta ja oikeuksistaan kuulokoiran kanssa liikkuessaan. Valitettavasti vastaajilla oli myös kokemuksia pääsyn
estämisestä esimerkiksi ravintolaan tai muihin rakennuksiin. Myös kuulokoiran
käyttäjillä olevaa kuulokoiran ID-korttia joutuu näyttämään, jotta pääsee haluamiinsa paikkoihin koiran kanssa, vaikka koiralla olisikin kuulokoiran valjaat (ks.
kuva 2.) päällä. Erään vastaajan mukaan asenteet esimerkiksi allergisilla ihmisillä
ovat koiria kohtaan negatiiviset, vaikka hänen mukaansa allergeeneja on esimerkiksi junassa yhtä paljon eläinvaunuissa kuin allergiavaunuissakin.

Kuulokoirien kanssa on sattunut myös kommelluksia. Yksi vastaajista kertoi koiransa ilmaisevan ääniä myös vieraille, jos hän ei ole näköpiirissä. Koirat myös ilmaisevat ääniä muille ihmisille ruuan toivossa. Erään vastaajan koira on myös oppinut ilmaisemaan omia tarpeitaan äänten ilmaisun keinoin, esimerkiksi halutessaan ruokaa tai seuraa.
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Kuva 2. Kuulokoira Popo kuulokoiran valjaat päällä. (kuva saatu yhdeltä kyselyvastaajista)

4. Kuulokoirien käyttäjäryhmät

4.1. Yleistä

Kuurot, huonokuuloiset ja kuulonäkövammaiset henkilöt hyötyvät kuulokoiran
avusta. Tosin kuulonäkövammaisen ihmisen ollessa kyseessä on koiralla oltava
myös opaskoirakoulutus. Kuulovammaisia henkilöitä ovat kuurot, huonokuuloiset
sekä kuulomonivammaiset. Kuulovammojen vaikeusasteet mitataan henkilön kuulemina desibeleinä. Lievimmässä kuulovamman asteessa henkilö kuulee yli kahdenkymmenen desibelin vahvuiset äänet, mutta ei alle sen ja erittäin vaikeassa
kuulovammassa on äänen oltava yli 95 desibeliä, jotta henkilö kuulee äänen. Yleisimpiä kuulovammojen syitä aikuisilla ja lapsilla ovat raskaudenaikaiset infektiot,
synnytysvauriot, perinnöllisyys, otoskleroosi, meluvauriot, Menieren tauti sekä kor-
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va- ja aivokalvontulehdukset. Vanhusten yleisimpiä kuulovaurioiden syitä ovat
ikääntyminen, verenkiertohäiriöt, kuulon rappeutuminen sekä liiallinen lääkkeiden
käyttö. (Matero 2006, 340-343.)

4.2. Huonokuuloiset

Huonokuuloiset henkilöt kuulevat kuulokojeen avulla lievimmillään puheen oppimiseen tarvittavan määrän ja vaikeimmillaan vain vähän ja tarvitsevat visuaalista
tukea, kuten viitottua suomea tai viittomakieltä oppiakseen puhumaan. Monista
vaikeasti huonokuuloisista tuleekin kaksikielisiä ja he sopeutuvat kuurojen yhteisöön. (Matero 2006, 340-343.)

4.3. Kuurot ja kuuroutuneet

Kuurous määritellään lääketieteellisesti niin huonoksi kuuloksi, ettei henkilö edes
kuulokojeen avulla voi oppia spontaanisti puhumaan. Sosiaalisen määritelmän
mukaan henkilö pitää itseään kuurona eikä omasta mielestään kykene kommunikoimaan kuin viittomakielellä. Kuuroja henkilöitä jaotellaan kuuroutumisen ajankohdan perusteella varhaiskuuroihin (syntymäkuurous, tai kuuroutunut ennen puheen oppimista), kuuroutuneisiin (kuulevan identiteetti, kulttuuri ja ajattelutapa) ja
vanhuuden kuuroihin. Kuuroutuneet henkilöt kommunikoivat useimmiten puhumalla ja käyttävät puheen ymmärtämisen tukena kirjoittamista, viitottua puhetta, sormiaakkosia tai viittomakieltä. Varhaiskuurot tosin identifioituvat useimmiten kuurojen yhteisöön kaksikielisyytensä takia. (Matero 2006, 340-343.)

4.4. Kuulomonivammaiset

Kuulomonivammainen tarkoittaa henkilöä, jolla on kuulovamman lisäksi jokin muu
vamma. Syntymästään asti kuulovammaisista lapsista noin 30 %:lla on jokin muu
vamma kuulovamman lisäksi. Kuurosokeus on tila, jossa henkilöllä on sekä kuulo-
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vamma että näkövamma. Vammat ovat niin vaikeita, että näköaistin kompensoiminen kuulolla tai toisinpäin, ei ole mahdollista. Kuurosokeuden yleisimmät syyt
ovat Usherin oireyhtymä, äidin raskaudenaikana sairastama vihurirokko, perintötekijät, sairaudet, tapaturmat sekä vanhuuden aiheuttama kuulon ja näön heikkeneminen ja menetys. (Matero 2006, 340-343.)

5.

Oma koulutuskokeiluni

5.1. Ilmaisun opettaminen

Löysin Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistyksen internetsivuilta ohjeet äänen ilmaisun opettamisesta koiralle ja innostuin ajatuksesta soveltaa niitä omalle koiralleni (ks. liitteet 1 & 2). Koulutettavana toimi 2-vuotias koirani Sava (ks. kuva 3.),
joka on rodultaan kooikerhondje. Valitsin Savan koulutettavaksi koiraksi, koska
olemme käyneet yhdessä naksutinkoulutuksen peruskurssin. Savalla oli siis perusasiat hallussa. Vahvistin naksuttimen merkitystä muutaman päivän ajan tehden
vanhoja harjoituksia ja temppuja naksutinta hyväksikäyttäen.

Naksuttimen merkitys muistui Savalle nopeasti mieleen ja pääsimme siirtymään
ilmaisun opettelemiseen (ks. liite1). Valitsin Savalle ilmaisuksi tassulla koskettamisen, koska liike oli tuttu ennestään ja sitä
oli helppo vahvistaa naksuttimella ja nameilla. Aloitin pitämällä nyrkissä olevaa
kättä edessäni ja käden sisässä oli nami. Kuva 3. Sava
Nameina käytin lihapullan palasia koska
kuivanappulat eivät ole toimineet Savalla tarpeeksi hyvänä motivointikeinona. Annoin Savalle palkaksi myös paljon huomiota ja ruhtinaallisesti kehuja. Joka kerta,
kun Sava reagoi käteen joko katsomalla tai tulemalla lähemmäs, naksautin, annoin
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nyrkissäni olevan namin sekä kehuin ylenpalttisesti. Pikkuhiljaa Sava ymmärsi että
haluan sen reagoivan käteeni ja tuli entistä lähemmäksi. Kun Sava ymmärsi nyrkin
nähdessään tulla viereeni, aloin vahvistamaan tassun liikettä. Liitin liikkeeseen
myös tutun käskyn ”läpy”, jotta saisin oikeanlaisen liikkeen nopeammin esiin. Käskyn avulla Sava ymmärsi, mitä haluan ja lopulta jätin käskyn pois, jotta ilmaisu liittyisi pelkkään käteeni. Aloin myös ohjeiden mukaan häivyttämään kädessä olevaa
namia, antamalla sen kupista tai taskusta aina naksauksen jälkeen.

Noin viikon mittaisen vahvistamisen jälkeen oli käden koskettaminen ehdollistunut
melko varmaksi ja aloin pikkuhiljaa vaikeuttamaan harjoitusta vaatimalla käden
kosketusta erilaisissa paikoissa ja tilanteissa, kuten sohvalla istuessani, sängyllä
maatessani sekä ilmaisun jatkamista, kunnes naksautan. Tämä osoittautui haastavaksi, koska olin omalla koulutuksellani samalla liittänyt koskettamisen myös
yhteen huoneeseen, joka tässä tapauksessa oli keittiö. Paikan vaihtuessa jouduin
liittämään suullisen käskyn uudestaan ilmaisun aikaansaamiseksi, mutta sain käskyn hyvin nopeasti häivytettyä pois. Noin kahden viikon harjoittelun jälkeen osasi
Sava monissa erilaisissa tilanteissa nyrkin nähdessään tulla koskettamaan sitä
tassullaan.

5.2. Ilmaisun liittäminen ääneen

Valitsin ensimmäiseksi ääneksi munakellon, koska se oli helppo ajastaa soimaan
haluamaani aikaan ja kellon ääntä on helppo toistaa monta kertaa peräkkäin. Munakellolla sain myös luotua yllättäviä tilanteita, joita Sava ei osannut odottaa.

Ensimmäisiä kertoja kellon soidessa annoin vain nameja ja naksuttelin, koska halusin että Sava oppii pitämään äänestä ja reagoimaan siihen positiivisesti. Ensin
Sava vieroksui munakellon kovaa ja kimeää ääntä ja meni hieman vaikeaksi aina
kellon soidessa, mutta muutaman kerran kunnon palkitsemisen jälkeen oppi Sava
odottamaan kellon sointia. Pidin myös kelloa tyynyn alla, tai käteni sisässä, jotta
ääni ei olisi niin kimakka. Toisaalta on huonoa, että Sava osasi odottaa kellon
sointia, koska se käyttäytyi aina hieman normaalista poikkeavasti, kun kellon tiki-
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tys kuului. Käytös kuitenkin normalisoitui harjoittelun lomassa koko ajan enemmän.

Aloitin ilmaisun liittämisen ääneen soittamalla
kelloa monta kertaa peräkkäin ja antamalla merkin (käsi nyrkissä) kellon soidessa (ks. liite 2).
Tätä harjoittelimme yli viikon, koska aina kun
hiukan häivytin merkkiä, Sava lopetti ilmaisemisen. Aluksi minun piti laittaa kämmenselkäni
melkein Savan kuonoon kiinni ja sanoa käsky
”läpy” (ks. kuva 4.) jotta se ymmärsi, mitä sen oli
tehtävä. Viikon kuluttua ja noin 200 toistoa myöhemmin osasi Sava ilmaista äänen minun istuessani sohvalla ja munakellon soidessa vieresKuva 4. Sava antaa "läpyn"

sämme. Seuraavaksi siirsin kellon paikkaa ympäri

kotiamme ja tämä vaihe sujui jo oikein hyvin. Siirryin myös itse, jotten toistaisi
alussa tekemääni virhettä vain samassa paikassa harjoittelusta ja näin Sava oppi
ilmaisemaan äänen kaikissa kotimme huoneissa, munakellon sijaitessa missä
vain. Tässä vaiheessa käytin vielä naksutinta ja merkkiä, sekä palkkasin ruhtinaallisesti onnistuneesta ilmaisusta. Tämä vaihe
oli mielestäni erityisen hauska, koska huomasin Savan kehittyvän ja nauttivan yhdessä puuhailusta erityisen paljon. Piilottelin
munakelloa moniin paikkoihin, esimerkiksi
tyynyni alle, sohvan väliin ja kattilaan, vahvistaakseni käytöstä myös erikoistilanteissa.
Tässä vaiheessa koin todellisia onnistumisen kokemuksia, koska alun koulutus oli tuntunut tuskallisen hitaalta ja nyt Sava oli oppinut äänen ilmaisun perusperiaatteen ja
seuraavaksi oli vuorossa vain ilmaisun nopeuden, keston ja merkin häivyttämisen harjoittelu.

Kuva 5. Jess! Sava ilmaisee äänen!
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Muutaman päivän ajan kannoin munakelloa mukanani aina kotona ollessani ja tein
harjoituksia erilaisissa tilanteissa. Käytin naksutinta yhä harvemmin. Ajastin kellon
soimaan aluksi minuutin päähän ja odotin, kunnes Sava tuli kertomaan äänen
soinnista. Huomasin että käyttäydyin itse odottavasti munakellon tikittäessä, joten
aloin ajastamaan kelloa yhä pidemmän ajan päähän soimaan, jotta itsekin unohtaisin sen olemassa olon ja harjoitustilanne olisi mahdollisimman autenttinen. Oma
hermostumiseni antoi Savalle merkin olla varuillaan ja odottaa äänen soimista,
joten oli parempi, että kello tikitti piilossa ja unohdin itsekin sen. Tässä vaiheessa
Savalle tuli pieni taantuma ja jouduin palaamaan takaisin naksuttimen ja palkan
käyttöön, jotta reaktio pysyisi mahdollisimman vahvana. Pikkuhiljaa Sava ymmärsi,
että ääneen on reagoitava, vaikka itse en olisi jännittynyt. Munakellon soidessa
Sava tuli viereeni ja kosketti tassulla kättäni (ks. kuva 5.) muutaman kerran, kunnes osoitin sille, että olin huomannut merkin. Tässä vaiheessa olin erittäin tyytyväinen Savan toimintaan ja koulutuksen onnistumiseen.

5.3. Toisen koiran kouluttaminen

Koulutuksesta innostuneena päätin alkaa kouluttaa myös vanhempaa koiraani Namua (ks.
kuva 6), joka on juuri 6 vuotta täyttänyt kooikerhondje. Namu on myös Savan äiti. Luonteeltaan koirani ovat hyvin erilaisia. Sava on
hyvin herkkä ja miellyttämisenhaluinen, sekä
hieman haastavampi motivoitava. Namu taas
on omaehtoinen, mutta helpompi koulutettava, Kuva 6. Namu
koska se on hyvin perso ruualle. Namun kanssa emme olleet harjoitelleet naksuttimen käyttöä aiemmin, mutta se ymmärsi naksuttimen tarkoituksen huomattavasti nopeammin kuin Sava.

Namun kanssa harjoittelin satunnaisesti samalla, kun koulutin Savaa. Namu oppi
merkin hyvin nopeasti Savaan verrattuna ja siirryimme äänen opettelemiseen n.
viikon kuluttua harjoittelun aloituksesta. Namu ei jännittänyt munakellon ääntä,
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koska oli luultavasti tottunut siihen minun kouluttaessani Savaa, eikä Namu muutenkaan ole yhtä ääniherkkä kuin pentunsa. Namu rakastaa yhdessä touhuamista,
joten äänen ilmaisun kouluttaminen oli sen kanssa hyvin helppoa. Namu tarvitsi
vain noin kolmasosan toistojen määrästä Savaan verrattuna ja kiri hyvin nopeasti
kiinni samaan vaiheeseen, jossa olimme Savan kanssa. Nykyään molemmat koirani innostuvat valtavasti, kun otan munakellon esiin kaapista!

5.4. Yhteenveto

Oma tuotteeni, koirieni koulutus osoittautui haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi
työksi. Tuloksia tuli kohtuullisessa ajassa sekä koirani nauttivat yhteisestä puuhailusta. Sava oppi merkitsemään äänen koskettamalla kättäni tassullaan monissa
erilaisissa tilanteissa ja osoittamaan minulle äänen lähteen vaihtelevalla menestyksellä.

Savan kanssa vaikeimmaksi asiaksi muotoutui motivoitavuus. Sava ei ole erityisen
kiinnostunut ruuasta, eikä myöskään leluilla motivointi ole sille kovin innostavaa.
Tämän ongelman ratkaisin pitämällä koulutustuokiot mahdollisimman lyhyinä ja
palkitsemalla Savaa myös ruhtinaallisin kehuin ja huomion avulla.

Namun kanssa tuloksia tuli hyvin nopeasti. Osaltaan tämä johtui koirien luonneeroista ja osaltaan varmasti myös omien koulutustaitojeni kehittymisestä. Olinhan
juuri tehnyt nämä samat vaiheet Savan kanssa ja osasin siis välttää samoja virheitä, kuten vain yhteen huoneeseen ehdollistumista sekä harjoitusten yksipuolisuutta. Namun kanssa pystyin myös nostamaan vaikeustasoa hyvin nopeasti sen pohjattoman ahneuden takia. Namu tosiaan tekee mitä vain saadakseen nameja ja
tarjoaa myös itse jatkuvasti uusia temppuja, joita on helppo naksuttimen avulla
vahvistaa.

Lopulta minulle tuli tunne, että olisi ollut huomattavasti helpompaa aloittaa koko
koulutus Namun kanssa. Kuitenkin kahden koiran kouluttaminen antoi minulle hyvää näkökulmaa koirien luonne-eroihin ja myös Suomen kuulo- ja tukikoirat yhdistyksen suosittelemien rotujen kriteereihin (ks. 3.2. s.8). kooikerhondje on
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omien kokemusteni mukaan iloinen, vierasystävällinen ja valpas sekä omaan perheeseensä ja kotiympäristöönsä hyvin vahvasti kiintyvä.

Sava on luonteeltaan aika herkkä. Se muistaa kokemansa huonot asiat sekä väärin oppimansa asiat välillä liian pitkään. Sava tarvitsee paljon toistoja, jotta
sen itsetunto kohoaa ja se oppii toimimaan itsenäisesti ilman vinkkejä. Sava on myös välillä turhan vilkas, joten otinkin tavaksi käydä juoksuttamassa koiria
ennen koulutustuokioita. Namu taas on iän tuoman
kokemuksensa ansiosta rauhallinen ja pystyy keskittymään pidempään. Toisaalta Namu myös kiihtyy
Kuva 7. Namu tarjoaa nopeasti eikä kiihtyessään yli enää keskity kunnolla.
maahan menoa äänen Namu on Savaa omaehtoisempi ja osaa tarjota uusia
ilmaisuksi. Väärin!
toimintoja itsenäisemmin, joskus myös vääriä toimintoja (ks. kuva 7.). Namu on myös Savaa persompi ruualle ja on näin ollen helpommin motivoitavissa. Äänen ilmaisun kouluttamiseen valitsin molemmille koirilleni palkaksi namin, koska lelulla palkkaaminen olisi luultavasti saanut ne ylikierroksille liian nopeasti. Muille, jotka kokeilevat yhdistyksen sivujen koulutusohjeita,
voisin vinkkinä sanoa, että kannattaa paneutua koiralle sopivimman motivaatiokeinon selvittämiseen. Myös koulutustuokioiden kesto kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä, jotta koiran mielenkiinto koulutukseen säilyy.

Koulutettavuutensa ja miellyttämisenhalunsa puolesta kooikerhondje sopii mielestäni kuulokoiraksi. Oman kokemukseni mukaan kooikerhodjeilla luonteiden vaihtelu rodun sisällä on tosin aika laajaa. Löytyy itsevarmoja sekä arkoja yksilöitä. Mielestäni omaan perheeseen kiintyminen on kuitenkin rodulle yhtenäinen ominaisuus. Varautuneisuus esiintyy tuntemissani kooikerhondjeissa useimmiten välinpitämättömyytenä vieraita kohtaan.

Yhteenvetona mielestäni voisi sanoa, että tarkkaan valittuna, pennun vanhemmat
tuntien tai vanhemmasta kooikerhondjesta voisi saada oikein kelpo kuulokoiran tai
ääniapulaisen. Omista koiristani Namusta saisi mielestäni melko nopeasti kuulo-
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koiran taidot osaavan koiran ja Savalle voisi olla parempi ääniapulaisen rooli, ainakin näin nuoremmalla iällä. Sava on vielä hyvin valpas ympäristössä tapahtuvista asioista, joten kotiympäristössä tapahtuva äänien ilmaisu voisi olla sille helpompaa ja varmempaa.

6. Oma pohdinta

Suurimpana kyselystä ilmitulleena asiana pidän kuulokoirista tiedottamisen tärkeyttä, jotta koirien ja omistajien saama lainmukainen kohtelu paranisi. Myös kuulokoirien osaamien ilmaisujen hyödyt perheiden kuuleville jäsenille olivat mielenkiintoisia ja myös itselleni hyödyllisiä. Esimerkiksi jos koira osaisi takaa tulevan liikenteen ilmaisun, voisi se ilmaista minulle siitä, kun kuuntelen musiikkia lenkillä. Myös
värinähälytyksellä olevan puhelimen soinnin ilmaisu voisi olla hyvä taito osata.
Näitä lähden mahdollisesti kouluttamaan jatkossa omille koirilleni.

Työtäni voisi jatkaa tekemällä opinnäytetyön koirien mahdollisuuksista auttaa ja
avustaa erilaisia ihmisiä. Myös diabetes- ja epilepsiakoirien koulutuksesta ja käytöstä voisi myös saada mielenkiintoisen työn. Myös näitä töitä tehdessä Suomen
kuulo- ja tukikoirat -yhdistykseltä voisi saada paljon hyödyllistä tietoa.

Haluan erityisesti kiittää henkilöitä Suomen kuulo- ja tukikoirat -yhdistyksessä, jotka toimivat yhteistyössä kanssani mahdollistaen kyselyn julkaisun yhdistyksen internetsivuilla sekä kyselyn lähettämisen kuulokoirien käyttäjille. Toivon, että kyselyyn tulisi jatkossa vielä lisää vastauksia ja että vastauksista olisi hyötyä myös yhdistykselle jatkossa. Haluan myös kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita kuulokoiran
ja ääniapulaisen omistajia. Vastauksista oli suuri apu kuulokoiran roolin ja käytön
monipuolisuuden hahmottamisessa.

Koulutuksen saralla tärkeimmäksi tulokseksi muodostui koirien luonteiden vaikutus
niiden koulutettavuuteen. Opin itse tuntemaan omat koirani paremmin ja arvioi-
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maan niiden soveltuvuutta kuulokoiran ja ääniapulaisen työhön. Koirille työstäni oli
hyötyä aktivoinnin näkökulmasta ja meidän välisen yhteistyömme kehittymisessä.

Viittomakielen ohjaajan työhön saamani tiedot vaikuttavat varmasti positiivisesti.
Minulla on valmiudet tiedottaa kuulokoirien hyödyistä ja yhdistyksen tarjoamista
tukipalveluista asiakkaille. Voin myös tiedottaa tulevaisuuden työyhteisöissä kuulokoirien hyödyistä ja näin edistää niiden tunnettavuutta. Omaan identiteettiini viittomakielenohjaajana tulee myös jatkossa kuulumaan koirien hyötyjen tarkasteleminen erilaisille asiakasryhmille. Voisin myös jatkossa harkita kuulokoirien käyttäjien tukihenkilönä toimimista ja näin yhdistää ohjaus- ja koulutustaitojani.
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LIITE 1

LIITE 2

LIITE 3

Vastaajan perustiedot:
Ikä:

Sukupuoli:

Kuinka pitkä kokemus kuulokoirasta?

Koiran perustiedot:
Ikä(vuotta):

Sukupuoli:

Rotu:

Koiran osaamat avustustaidot?

Koiralle opetetut äänet?

Perheen/käyttäjän henkilökohtaisesti haluamat koiran osaamat äänet?

Tunnistavatko ihmiset kuulokoiran ja saatteko lainmukaista kohtelua?

Koiran erikoisosaamisen hyödyt perheen kuuleville jäsenille? Kommelluksia?

