
  

ELÄIMISTÄ ELINVOIMAA RY 

YHDISTYSESITTELY 

Eläimistä elinvoimaa ry, perustettiin keväällä 2013. Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa eläinavusteista 

terapiaa, kuntoutusta ja tukea sekä sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman elämänhallinnan 

parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Yhdistyksen tarkoituksena on eläinavusteisen- ja sosiaalipedagogisen toiminnan keinoin edistää ja parantaa 

mielenterveyskuntoutujien, erityistä tukea tarvitsevien ja syrjääntymisvaarassa olevien henkilöiden, lasten 

ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä oman elämänhallintaa. 

Fyysisesti Eläimistä elinvoimaa ry toimii Turengissa Mallinkaisten kylässä Kotieläintila Kirmauksessa. 

Tilalla asustelee kaksi kukkoa Pauli-Antero ja Usko-Eevertti  kanarouvineen , minipossusiskokset Nikita ja 

Nala, kolme vuohta Usko, Sakura ja Alli, kolme hevosta Onni, Niilo ja Bazis, Suomenlapinkoira Hermanni 

sekä kaksi kissaa Pulla ja Pilli sekä Torsti pupu. Kaikki eläimet toimivat asiakastyössä ja osallistuvat omalta 

osaltaan eläinavusteiseen terapiaan.  

    

 

PALVELEMME KIELILLÄ 

Suomi 

TOIMIALA 

Eläinavusteinen terapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Green Care,  

TEEMAT 

Sosiaali- ja terveys, työllistyminen, opiskelu, yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja aito 

kohtaaminen.  



AVAINSANAT 

Kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, opinnollistaminen 

PÄIVÄ KOOSTUU: 
• Eläinten hoidosta, huolenpidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen ohjatusti: 
• - Eläinten ulosvienti tarhoihin. 
• - Juomavesien vaihto/astioiden puhdistus 

• - Eläinsuojien siisteydestä huolehtimisen. 
• - Eläinten välipalan valmistus. 
• - Eläinten ruokinta. 
• - Eläinten harjaus ja rapsuttelu. 

 

PÄIVÄN SISÄLTÖ:  
• - Asiakkaiden (max. 5henkilöä) kuljetuksen Hämeenlinna - Turenki - Hämeenlinna sovitun reitin 

mukaan, kuljetus kuuluu palveluun ja siihen voi hakea harkinnanvaraista tukea.  
• - Ryhmän ohjauksen yhdistyksen tiloissa kotieläintilalla Turengissa ohjatusti sovittuna arkipäivänä 

klo 10 – 14. 
• - Välipalan. 
• Asiakkailla on käytössään sosiaalitilat. 

 

OPINNOLLISTAMINEN: 
 

• Yhdistys on kehittänyt opinnollistaimista Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Hämeenlinnan 
kaupungin kanssa liittyen eläinavusteiseen toimintaan.  

• Koulutus alkaa tammikuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2021. 
• Tällä hetkellä etsitään pilottiryhmää ko. koulutukseen eli 5hklöä. 
• Koulutuksellinen ryhmä kokoontuu tilalla kolmena päivänä viikossa 4-6h/krt. 
• Koulutuksen tarkoituksena on saada koottua tietty määrä opintopisteitä esim. laajemman 

ammattitutkinnon suorittamisen tueksi.   
• Koulutus toteutetaan kuitenkin jokaisen osallistujan Hoksin (henkilökohtainen opetussuunnitelma) 

perusteella.  
• Koulutus toteutetaan työpaikkapainotteisesti esim. kuntouttavan työtoiminnan aikana, jotta 

asiakas saa mahdollisuuden opintojen suorittamiseen tekemisen kautta ja näyttötutkinnon avulla. 
 

KOHDERYHMÄ 

Nuoret, nuoret aikuiset ja aikuiset 

IKÄRYHMÄ 

Kaikenikäiset 

OSOITE 

Mallinkaistentie 714, Turenki 

YHTEYSTIEDOT 

 KOTIKUNTA: Janakkala 



SÄHKÖPOSTI: tuula.ylander@gmail.com 

PUHELIN: 046 - 5240827 

LISÄTIETOA VERKOSSA 

Yhdistyksen kotisivut: elaimista-elinvoimaa.com 

Facebook: Eläimistä elinvoimaa ry ja Kotieläintila Kirmaus 

Instgram: Kotieläintila Kirmaus 

 

TOIMINTA-ALUE 

ALUE: Kanta - Häme 

KUNTA: Hämeenlinna, Turenki, Hattula 

  

 

 

 


