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Kaverikoirat ja Riuttala yhteistyöhön 

 

Riuttalan Talonpoikaismuseo toimii myös kohtaamisalustana. Viimeisin esimerkki on 

vastaikään aloitettu yhteistyö Pohjois-Savon kennelpiirin ja Riuttalan välillä 

kaverikoiratoiminnassa. Ensimmäistä kertaa kaverikoirat toivat iloa ja eloa Riuttalaan 

perinneleikkipäivänä 21.7.2018. Jatkoa on tiedossa. 

 

Perinnepäivät olivat ensimmäinen kokeilu 

 

Riuttalan Talonpoikaismuseossa, Kuopion Karttulassa vietettiin lauantaina 21.7. koko 

perheen perinneleikkipäivää ja siellä olivat mukana myös kaverikoirat perinteisten leikkien ja 

tarinoiden lisäksi. Koirien tuominen Riuttalan talopoikaiskulttuuria esittelevään 

museoympäristöön on luonnollista, sillä koirat ovat olleet menneinä aikoina 

metsästyskavereina, kotien turvana ja lemmikkeinä. 

 

“Meidän haasteena on välittää tietoutta historiasta ja siitä miten ihmiset elivät aikoinaan. 

Lapsien on joskus vaikea keskittyä pelkkään historiaan ja siten eläimet lisäävät lasten 

mielenkiintoa ja he viipyvät pidempään Riuttalassa. Normaalisti Riuttalan pihapiirissä 

käyskentelee lampaita sekä kanoja ja nyt mukana olleet kaverikoirat olivat oiva lisä 

Riuttalaan”, kertoo Riuttalan kehitysasiantuntija Sanna Laitinen. 

 

Perinneleikkipäivästä saadun hyvän palautteen innoittamana Pohjois-Savon kaveri- ja 

lukukoiria on kutsuttu mukaan myös Supersyyslomaviikolla Riuttalan Seikkailupäivään. 

Tämän lisäksi uudelleen yhteistyölle on suunniteltu jatkoa myös ensi vuoden 

Perinneleikkipäivään.  

 

Luku- ja kaverikoirat tuovat iloa monella tapaa 

 

Kaverikoirat tuovat iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta pitää omaa koiraa. 

Kaverikoirat vierailevat mm. vanhusten palvelutaloissa, erilaisissa asumisyksiköissä, lasten 

päiväkodeissa ja –kerhoissa. Kaverikoiravierailuille osallistuu aina vähintään kaksi 

koirakkoa. Vierailut kestävät yleensä noin puoli tuntia. Kennelliiton kaverikoiran tunnistaa 

oranssista huivista. 

 

Lukukoiratoiminnalla puolestaan halutaan innostaa lapsia lukemaan ja halutaan tukea 

lukutaidon kehittymistä. Lukukoirat kuuntelevat lukemista kirjastoissa, kouluissa, 

päiväkodeissa ja erilaisissa tapahtumissa. Kennelliiton lukukoira käyttää työssään keltaista 

huivia. Lukutuokioita varten varataan rauhallinen tila. Koira kuuntelee lapsen lukemista. 

Koiran ohjaaja istuu hiljaa lähellä. Lukutuokio on noin viidentoista minuutin mittainen. 

 

Kuopiossa koulutetaan uusia koiria mukaan toimintaan syyskuussa 

 

Kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa. Kennelliiton kouluttamille kaveri- ja 

lukukoirakoille on valtavasti tarvetta. Koiran ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen tulee 

kuulua Kennelliittoon. Koiran tulee olla yli 2-vuotias, terve ja ystävällinen, taustaltaan 

tunnettu ja tunnistusmerkitty. Sen on tultava toimeen muiden koirien kanssa. Koiralla on 



myös hyvä olla kokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista ja tilanteista. Koiran rodulla sen 

sijaan ei ole väliä. Koiran sopivuus kaveri- ja lukukoiraksi arvioidaan arviointitilaisuudessa. 

Kaverikoiralla ja sen ohjaajalla on lisäksi harjoitteluaika. Kaverikoiravierailuilla ja 

lukukoiratuokioissa koira on aina kytkettynä ja ohjaajansa valvonnassa. 

Kuopiossa on seuraava kaveri- ja lukukoirakoulutus syyskuussa 2018. Koulutuksista 

ilmoitellaan Kennelliiton ja Pohjois-Savon kennelpiirin nettisivuilla. Voit myös ottaa yhteyttä 

kennelpiirin kaverikoiravastaavaan. 

 

Kaverikoira -nimike on Kennelliiton patentti- ja rekisterihallituksen vuonna 2005 rekisteröimä 

tuotemerkki. 
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