KOIRA-AVUSTEINEN
PUHETERAPIA
Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Palveluita saa myös
yksityisiltä toimijoilta. Puheterapeutti
on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston Valviran laillistama
terveydenhuollon ammattihenkilö.
Puheterapeutin asiakkaina on kaiken
ikäisiä asiakkaita. Puheterapeutin asiakkaalla voi olla häiriöitä kielellisissä
taidoissa, puheessa, kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa, äänessä,
nielemisessä ja syömisessä, kuulossa
tai lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa.
Puheterapeutti ohjaa asiakasta ja lähipiiriä siten, että asiakkaan kommunikaatiokyky ja vahvuudet saadaan
käyttöön ja toimintakyky on mahdollisimman hyvä. Puheterapiakuntoutuksessa koira-avusteinen työ on osa
puheterapiaprosessia ja sen avulla
voidaan tukea asiakkaille laadittujen
tavoitteiden toteutumista.
Kaikessa
puheterapeuttisessa
kuntoutuksessa koiran kanssa asiakas on se, joka on keskiössä: asiakas
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tekemiänsä asioita koiran kanssa oman
tasonsa mukaisesti. Koiraa voidaan
käyttää monipuolisesti puheterapiassa.
Koiran läsnäolo terapiassa rauhoittaa ilmapiiriä ja auttaa asiakasta
keskittymään ja suuntaamaan huomiota. Kaikessa toiminnassa koiran

kanssa palaute onnistumisesta on
välitön, jolloin motivaatio tehtävään
säilyy ja oivallus tehtävän tai apuvälineen hyödystä lisääntyy.
Puhemotorisissa harjoitteissa koira toimii toistojen lisääjänä ja motivoijana: erilaisten vihjesanojen avulla
saadaan runsaasti toistoja ja onnistumisia. Kommunikaatioapuvälineen
käyttöönotossa voidaan esim. puhelaitteelle äänittää koiralle vihjesanoja, joiden avulla asiakas pääsee
sisälle kommunikaatioapuvälineen
käyttöön nopeasti. Kuvien tai viittomien avulla asiakkaat kuvailevat koiraa ja sen ominaisuuksia.
Koiran avulla vuorovaikutuksesta
tulee luontevampaa ja koiran läsnäolo kannustaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen: koiraa voidaan esim.
silitellä yhdessä tai koira voi olla yhteisenä puheenaiheena. Koira voi toimia vuorovaikutustilanteissa ”välittäjänä” henkilölle, jolla on vaikeuksia
aloittaa tai ylläpitää kontaktia. Asiakkaat, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa, tuntevat olonsa
usein turvallisemmaksi koiran seurassa, jolloin vuorovaikutus ihmistenkin
kanssa voi olla helpompaa. Koiran
kanssa tehtyjen tehtävien avulla sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksista kärsivät asiakkaat pääsevät toinen
toistaan kunnioittavan vuorovaikutuksen äärelle. Ihmisen toimintata-

KOIRAT KASVATUS- JA KUNTOUTUSTYÖSSÄ RY
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on terveydenhuolto-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhdistys, joka tarjoaa koira-avusteiseen työskentelyyn
liittyvää koulutusta, soveltuvuus- ja työkokeita sekä ammatillista tukea. Yhdistyksen tavoite on edistää tietoisuutta eettisestä, ammatillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työskentelystä ja samalla yhdistää koira-avusteisten
toimintojen parissa työskenteleviä ihmisiä. Työskentelymuoto perustuu ammatilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyödyntämiseen osana työtä.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta:
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

pa suhteessa muihin muuttuu, kun
opitaan uusia tapoja toimia koiran
kanssa.
Koira on erinomainen kuuntelija,
koska se ei arvota puhetta eikä arvostele puheen muotoa. Se ei välitä
virheistä eikä pyri korjaamaan. Tämä
lisää asiakkaan halua puhua, lukea
tai kirjoittaa. Kielellisessä vaikeudessa koiran rooli terapiassa voi olla
moninainen. Koiran avulla voidaan
suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa tai vuorovaikutuksen malleja,
jotka asiakas sanallistaa joko kuvilla,
piirtämällä, puhumalla tai kirjoittamalla.
Äänihäiriöissä koiraa on käytetty
mm. hyvän ryhdin löytymiseen, oikean hengitystekniikan löytämiseen,
äännön keston ja voimakkuuden
säätelemiseen. Syömisen osalta koiraa voi käyttää mm. spastisuuden
vähentämiseen ja omatoimisen ruokailun lisäämiseen.

Koira-avusteista palvelua
tarjoaa:

