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Profiili 
Olen vuonna 1967 syntynyt eläinavusteisen työskentelyn ammattilainen. Olen työskennellyt 
eläinavusteisuuden parissa jo vuodesta 2003 jolloin toin idean koira-avusteisesta vapaaehtoistyöstä 
Varsinais-Suomeen. Lähes 10 vuoden työkokemus eläinavusteisen vapaaehtoistyön parissa ja tuhansia 
laitosvierailujen tehneenä toteutin vuonna 2011 pitkäaikaisen haaveeni ja perustin Hali-Koira yrityksen joka 
kehittää ja toteuttaa ammattimaista eläinavusteista työskentelyä eri alojen ammattilaisten kanssa. 
Vahvuutenani on luonteva työskentely niin ikäihmisten, kehitysvammaisten kuin lasten ja nuorten kanssa. 
Olen toiminut eläinavusteisuuden parissa vanhuspuolella Turussa ja ympäristökunnissa mm. 
Mäntyrinteessä, Luolavuoressa, Josefiina kodissa, Turun Otsossa, Kotikunnaan palvelutalossa. Lasten ja 
nuorten kanssa olen työskennellyt mm. Kiinamyllyn sairaala koulussa. Kehitysvammaisten nuorten ja 
aikuisten kanssa olen työskennellyt mm. palvelutalo Neliapilassa Raisiossa. Olen myös ollut mukana  
kehittämässä  lukukoiratoimintaa Suomessa yhteistyössä LT, lasten psykiatrian erikoislääkäri, lapsi-ja 
nuorisopsykoterapeutti, (VET) Kaija Ikäheimon, Kaarinan koulutoimen ja Kaarinan kaupungin kirjaston 
kanssa sekä  eläinavusteisen sanataiteen Kirjoitetaan Koiralle- menetelmää yhdessä sanataiteilija Veera 
Vähämaan kanssa. 
 
Vuonna 2015 – 2016 ohjaaan Suomen Kulttuurirahaston rahoittamia koira-avusteisia sanataidetyöpajoja 
erityistä tukea vaativille lapsille sekä kehitysvammaisille työikäisille nuorille aikuisille. Lisäksi suunnittelen ja 
toteutan ikäihmisille suunnatut Koira-avusteiset kävelytreffit yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys 
ry:n /Kotikunnaksen ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa sekä toimin Suomen Karva-Kaverit ry:n 
pääkoordinaattorina sekä eläinavusteisuuden vakiinnuttaminen Suomessa - hankkeen toiminnanjohtajana 
 

Koulutus 
 
2012–2013  Livia: Eläintenhoitajan ammattitutkintoon, eläintenkouluttajan osaamisala,  
valmistava koulutus  
 
2013 SEY:N Eläintaitokouluttaja  
 
2012 Suomen Mielenterveysseuran tukihenkilökoulutus  
 
2012 Avustajakeskuksen vammaisavustaja koulutus  
 
2011–2012 Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja (20 op) Alfa-Partners  
 
2011 Avoin yrittäjävalmennus, Turun Ammattikorkeakoulu  
 



 1993 Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, kokin tutkinto 
 
1986 Kaarinan lukio 
 

Työkokemus 
 
1.9.2011 - Hali-Koira-yrittäjä  
 
1999-2011 Yksityinen perhepäivähoitaja  
     
1986-1992 Kultasepän opissa Kultasepät Salovaara ky, Silver Smile, Perring oy 
 
        

Muuta 

 
2015 alkaen Suomen Karva-Kaverit ry:n” eläinavusteisuuden vakiinnuttaminen Suomessa”- hankkeen (Ray) 
toiminnanjohtaja  
 
2011 Koira-avusteisen työskentelyn kehittäminen vaikeiden lastenpsykiatristen potilaiden avohoidossa 
yhteistyössä lastenpsykiatrian erikoislääkäri, LT, lapsi ja nuorisopsykoterapeutti (VET)  Kaija Ikäheimon 
kanssa 
 
2010-2013 Kuntoutuskeskus Petrean vapaa-ajantoimintaan sisältyvän musiikki-illan ohjaaja  
 
2010-2011 lukuvuonna Kiinamyllyn koulun Triviumin yksikössä (sairaalakoulu) eläinavusteisia 

liikuntatunteja koirien avulla  
 
2010 Kennelliiton järjestämä kasvattajakurssi  
 
 
 

Hankkeet ja projektit 
 
 
2014-2016 Tartu Tassuun –hankkeen laajennuksen alahanke Muistellaan koiralle  yhteistyössä Kaarinan 
kaupungin kirjaston kanssa  
 
2014 alkaen Avoimet Ovet-hankkeen Koira-avusteiset kulttuurikävelyiden suunnittelu ja toteutus 2014- 
2015 yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n /Kotikunnaksen ja Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialan kanssa. 
 
 
1.9- 30.11.2014 Sanataiteen kiertokoulu Kieku Kirjoitetaan Koiralle – työpajat varsinaissuomalaisissa 
alakouluissa yhdessä Veera Vähämaan kanssa  
 
 
 
2014  Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 



”Kuonon kosketus-sanataidetta ja koira-avusteisuutta vanhustyössä ”Kuonon kosketus on Hali-Koira-yrittäjä 
Maarit Haapasaaren ja sanataiteilija Veera Vähämaan yhteisprojekti, jossa kehitetiin koira-avusteista 
työskentelyä ja sanataidetta yhdistäviä malleja vanhustyöhön Kustavin Jaala kodissa  

 

 
2012–2015 Tartu tassuun-projekti Kaarinan kaupungin kirjastoissa jatkona Luetaan koiralle – projektille. 
Koira-avusteiset luku- ja kirjoitushetket lukemisongelmaisille lapsille kirjastoissa ja koululuokkien 
lukuhetket( 3500 kpl) koiralle kouluissa  
 
 2012-2013 Kirjoitetaan Koiralle –työpajat yhdessä Veera Vähämaan kanssa. Pajat toteutettiin osana Turun 
kaupungin Bridgig Baltic-hanketta. 
 
 2010-2011 Luetaan koiralle -projekti ja tutkimushanke Kaarinan kaupungin kirjastossa  
 
 

Julkaisut 
 
 
2013 Kotimaista karvaterapiaa – Eläinavusteinen työskentely Suomessa -kirjan julkaiseminen; julkaisussa 
kirjoittajana mukana  
 
2015 Kertomuksia berninpaimenkoirista; julkaisussa kirjoittajana mukana 
 
2016 Avoimet Ovet – hankkeen Koira-avusteiset kävelytreffit ”Neiti Namu, Turun halutuin seuralainen”; 
julkaisussa valokuvaajana ja kirjoittajana mukana 
 

Luennot  
 
23.4 2015 ”Eläinavusteinen työskentely ja terapia” esitys yhdessä LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kaija 
Ikäheimon kanssa Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:ssä Tampereella  
 
21.3.2015 Kirjoitetaan Koiralle työpaja Suomen erityiskasvatuksen opintopäivillä  
 
2014 Live-hankkeessa ”Eläinavusteisuus hoitotyössä- eläimen vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin” 
luentosarja yhdessä sosionomi Johanna Lundenin kanssa Tampereella, Järvenpäässä, Vaasassa, 
Hämeenlinnassa.  
 
6-7.10.2012 ” Suomen Karva-Kaverit ry ja koiran käyttäminen vapaaehtoistoiminnassa” sekä ”Luetaan 
koiralle-projekti” Alfa-Partnersin valtakunnallisilla Eläinavusteisten valmentajien syyspäivillä  
 
25.9.2012 ”Eläinavusteinen työskentely Varsinais-Suomessa” esitys yhdessä LT, lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri Kaija Ikäheimon kanssa. Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikön koulutuksessa 
”Eläimet yhteistyökumppaneina – eläinavusteiset hyvinvointipalvelut”  
 
24.5.2012 ”Eläinavusteinen työskentely Suomessa” esitys yhdessä LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kaija 
Ikäheimon kanssa PSK aikuisopiston järjestämä Green Care-koulutuksessa, Kaustisilla  
 
2011 alkaen Kouluttajana Alfa-Partners Oy:n Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja-koulutuksissa  
 
12.6.2011 Esitelmä Helsingin kansainvälisessä Euroopan lasten- ja nuorisopsykiatrisessa kongressissa 
(ESCAP)”Koira-avusteinen toiminta Suomessa”  



 
3.12.2009 Luennoitsijana Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen koulutuksessa ”Eläimet mukana 
ihmisten hoidossa ja kuntoutuksessa” aiheena ”Eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta”  
 
 
 
 

Harrastukset 
 
laulu, lukeminen, mökkeily, koirien kanssa lenkkeily 
 
 

Muuta 
 
Hygieniapassi suoritettu 2008 
EA-kortti voimassa 2016 vuoteen asti 
Ajokortti ja oma auto käytössä 

 


