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Health Forest is an operations model for carrying out a series of nature trecking. The model has been
developed in Sipoo, to enhance health and well-being. The research is a part the Health Forest guide
education, held in Central Finland in spring 2019. On the background of the program was Meijän
polku’s goal to enhance well-being by means of nature, exercise, rest and communality in the area of
Central Finland.
The research was about the first Health Forest excursions held in Central Finland. The goal was to
examine what were the main things that participants saw and experienced during the Health Forest
excursion, where the excursions were held and what kind of nature elements there were. And how did
the excursions affect the well-being of the participants.
Material for this development research was compiled during the first Health Forest excursions held
in Central Finland. The material was collected from Health Forest guides by observation forms and
from participants by an electronic enquiry. Both quantitative and qualitative methods were used in
this research.
Results of this research indicate, that during the Health Forest excursions participants sensed nature
in diverse ways. They also got health promoting microbe exposure and felt relaxed during the
excursions. Participants felt that they received something new from the Healt Forest excursions
compared to their earlier forest excursions. They experienced new versatile nature destinations and
elements of invigorating nature. Participants felt that their well-being was improved after the Health
Forest excursion.
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JOHDANTO

Työssä tutkitaan ensimmäisiä keskisuomalaisia terveysmetsäretkiä. Työ tuottaa uutta
tietoa ja tietoperustaa keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan kehittämiselle jatkossa. Kirjallisuuskatsauksella selvitetään terveysmetsätoimintaan liittyvä tietoperusta. Sipoossa kehitettyä terveysmetsätoimintamallia sovelletaan uuteen toimintaympäristöön Keski-Suomeen. Terveysmetsätoimintaan liittyvän tietoperustan ja tutkimusaineiston pohjalta selvitetään ensimmäisten keskisuomalaisten terveysmetsäretkien kohteita, sisältöä ja vaikuttavuutta.
Työn taustalla on tilaajan, Meijän polun, tavoite edistää keskisuomalaisten hyvinvointia luonnon, levon, liikunnan ja yhteisöllisyyden kautta. Työn tilaaja haluaa selvittää,
olisiko terveysmetsätoiminta toimiva tapa motivoida keskisuomalaiset luontoon ja
metsään, syventämään omaa luontosuhdettaan sekä edistämään sitä kautta omaa hyvinvointiaan. Työssä perehdytään Terveysmetsä-toimintamalliin, mikä on tutkimukseen perustuva toimintamalli luontoretkisarjojen toteuttamisesta ja luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä (Tyrväinen, Savonen & Simkin 2017, 3). Terveysmetsä toimintaa on pilotoitu Keski-Suomessa
ja tässä työssä tutkitaan näitä ensimmäisiä keskisuomalaisia terveysmetsäretkiä. Tutkimuksessa selvitetään, millaisissa paikoissa ensimmäiset keskisuomalaiset terveysmetsäretket on pidetty, mikä on ollut niiden sisältö ja onko niillä ollut vaikutusta osallistujien hyvinvointiin?
Kyseessä on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihe luonnon arvostamisesta ja luonnossa oleskelusta sekä luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisestä
nyky-yhteiskunnassa. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kentällä työskentelevälle
yhteisöpedagogille luonto on varteen otettava työskentely-ympäristö ja työn tekijällä
on oma henkilökohtainen kiinnostus luontoon ja sen hyödyntämiseen yhtenä hyvinvoinnin osatekijänä.
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1.1

Luonto kansanterveyden edistäjänä

Luonnon ja ihmisten hyvinvointi ovat olleet ison muutoksen edessä kaupungistuvassa
ja teollisessa maailmassa. 2010-luvun yleisimmät terveyshaasteet liittyvät liikkumattomuuteen, pitkittyneeseen stressiin, mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Ihmisiä vaivaa masennus ja erilaiset yliherkkyydet ja allergiat. Esimerkiksi diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja liikkumattomuuden kustannukset ovat
Suomessa merkittävät, kuten taulukosta 1. selviää. (Tyrväinen 2018.) Kaupungistumisen myötä metsät eivät ole enää yhtä helposti ihmisten saavutettavissa kuin ennen.
Ihmiset ovat etääntyneet ikiaikaisesta elinympäristöstään luonnosta. Silti monen suomalaisen mielipaikka on edelleen metsässä, kaupungissakin. (Tyrväinen ym. 2017, 3;
Savonen & Simkin 2017, 5.)

KUVIO 1. Hyvinvoinnin osatekijät, niihin liittyviä 2010-luvun terveyshaasteita ja niistä
aiheutuvia kustannuksia. (Tyrväinen 2018.)
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Metsä ja luonto ovat viime vuosina nousseet yhä enemmän esille paikkoina, jonne
mennään ”lataamaan akkuja”. Luontoympäristöjen terveysvaikutuksia on alettu tutkia
eri puolilla maailmaa yhä enemmän ja tutkimustuloksia sovelletaan jo monipuolisesti
käytäntöön. (Tyrväinen ym. 2017, 3.) Luonnossa oleskelulla eli luontoaltistuksella on
todettu olevan lukuisia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Luonnon ja metsän terveyshyödyt liittyvät ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä työkykyä palauttavaan ja
liikuttavaan vaikutukseen. (mt., 5–6.)
Luontoalueiden tärkeys osana rakennettua ympäristöä on ymmärretty. Japanissa ja
Etelä-Koreassa on sertifioituja terveysmetsiä, Ruotsissa ja Tankassa terveysmetsien
käyttömahdollisuuksia tutkitaan. Myös Suomessa on kertynyt merkittävästi tietoa ja
kokemusta terveyttä edistävistä metsäympäristöistä. (Tyrväinen ym. 2017, 3.)
Luonnon myönteiset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset on tunnistettu kansanterveyden edistämistyön mahdollisuudeksi niin Suomessa, kuin muualla maailmassa. Viime
vuosina Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on tehnyt tutkimusta luonnon hyvinvointivaikutuksista osana Sipoon perusterveydenhuollon palveluja. Sipoossa on kehitetty ja testattu tutkimukseen pohjautuvaa Terveysmetsä-toimintaa yhtenä terveydenhuollon tukihoitomuotona. (mt., 3–5.)

1.2

Luonnon hyvinvointi huolestuttaa kansainvälisesti

Ihminen on saanut metsästä suojaa, rakennustarpeita, ruokaa ja vaatteiden raaka-aineita. Metsä on tuottanut happea ja puhdistaa ilmaa sekä estänyt eroosiota ja tulvia.
Metsä on kautta aikojen auttanut haavojen ja tautien parantamisessa ja puu on nykyäänkin oleellinen ja tutkittu materiaali lääketieteellisissä aineissa ja materiaaleissa
(Orelma 2018, 1389).
Luonnon ja metsien suojelu sekä lähiluonnon hyvinvoinnin vaaliminen ovat ajankohtaisia asioita maailman laajuisesti. Ihmiset haluavat tehdä hyvää luonnolle, jotta voivat
nauttia jatkossakin luonnon ihmisille tarjoamista hyvinvointivaikutuksista. Kansainvälisen ilmastopaneelin ICCP:n raportin mukaan ilmastonlämpenemisen hidastamisessa oleellisia toimenpiteitä ovat metsäkadon, ruokahävikin ja lihansyönnin vähentäminen.

Tärkeäksi

toimeksi

raportissa

nostetaan

luonnontilaisten

metsien
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suojeleminen ja metsäkadon estäminen, etenkin sademetsävyöhykkeellä. Suomessa
yhdeksi merkittävimmäksi toimeksi ilmastonlämpenemisen torjumisessa Luonnonvarakeskuksen (Luken) tutkimusprofessori Raija Mäkipää nostaa turvemailla sijaitsevien metsien kaatamisen, turpeen hajoamisesta johtuvien isojen hiilipäästöjen vuoksi.
(Koistinen 2019.)
Yle uutiset (9.8.2019) kertoi, että Suomessa yhä useampi yksityinen vaihtaa metsän
hakkuut metsien suojeluun ja niistä saataviin korvauksiin. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja
talouskäytön. Ohjelman myötä metsiä on siirtynyt vapaaehtoisen metsiensuojelun piiriin noin 4300 hehtaaria ja tälle vuodelle vapaaehtoiseen metsiensuojeluun on varattu
rahaa 25 miljoonaa euroa. Taustalla on usein metsänomistajan halu säilyttää maisema
ennallaan. (Yle 2019.)
Luonnon hyvinvoinnissa puheenaiheena ovat tänä kesänä olleet kansainvälisesti laajat
metsäpalot, joita on ollut muun muassa Brasiliassa, Siperiassa ja Afrikassa. Metsät
ovat maapallon iso hiilivarasto ja niiden rooli hiilidioksidin sitomisessa on merkittävä.
Metsäpalot ovat haaste myös metsien uusiutumisen kannalta, sillä vanhan metsän rakenne palautuu noin sadan vuoden aikana ja lajiston palautumiseen voi mennä useampi vuosisata. (Saarikoski 2019.)

1.3

Luontoon liittyvä hyvinvointitoiminta Suomessa

Suomessa luontoteema on ollut esillä jo usean vuoden ajan puhuttaessa hyvinvoinnin
edistämisestä. Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista on tuotu esille eri medioiden
sekä erilaisten hankkeiden, ohjelmien ja koulutusten kautta. Erilaisia luontoon liittyviä
luontoyhteys- ja hyvinvointipalveluja ja harjoitteita on Suomessa kehitetty viime vuosina useita.
Yksityiset toimijat ovat kehittäneet monipuolista toimintaa luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäen. Hyvinvointipuolella luonnon vaikutuksia hyödyntäviä palveluita ja
tuotteita kehittävät useat yksityiset toimijat. He hyödyntävät luonnon vaikutuksia lähinnä mielen hyvinvointiin liittyen. Myös matkailussa terveys ja hyvinvointi ovat
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megatrendi ja esimerkiksi Visit Finland (2019) markkinoi suomalaisten metsien tutkittuja terveyshyötyjä kansainvälisille asiakkaille.
Green Care-toiminta sisältää monipuolista luontoon ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa ja monipuolisia toimijoita, niin yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Green
Care-toiminta määritellään luontolähtöiseksi hyvinvointia vahvistavaksi toiminnaksi
metsässä, puutarhassa, maatiloilla, kaupungissa ja sisätiloissa. Green Care pitää sisällään hyvin laajasti erilaista toimintaa kuten eläinavusteista psykoterapiaa, puutarhaterapiaa ja Mindfulness-kursseja. Green Care jaetaan kahteen osaan, Vihreään hoivaan
ja Vihreään voimaan. Vihreä hoiva on tavoitteellista ja ammatillista terapia- ja kuntoutustoimintaa, mikä edellyttää sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen. Vihreä
voima koostuu itsehoitomenetelmistä, joita voidaan käyttää itsetuntemuksen, voimavarojen ja luontoyhteyden syventämisessä. Näitä menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi lasten kasvatuksessa, nuorisotyössä tai ikääntyneiden hoidossa. Green Care
toiminnan juuret ovat kuntoutuksessa käytetyssä puutarhaterapiassa ja ekopsykologiassa. (Suomi, Juusola & Anundi 2016, 9–11.)
Kolmannen sektorin toimijoista luonnossa liikkumista on pitkään edistänyt Suomen
Latu. Suomen Ladulla on monipuolista luontotoimintaa kaiken ikäisille. Tänä syksynä
Suomen Ladulla on Hyvinvointia luonnosta-kiertuetapahtuma yhteistyössä Metsämieli yrittäjän kanssa. Nuorille Suomen Latu järjestää erilaista toimintaa, koulutuksia
ja vapaaehtoistoimintaa. Suomen Ladun lastentoiminta on kehitetty Metsämörri-satuhahmon ympärille. Toiminnalla innostetaan lapsia lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Keskeistä Metsämörri-toiminnassa on ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus. (Suomen latu 2019.) Keski-Suomessa kolmannen sektorin luontotoimintaa on esimerkiksi Luontovoimaa!-hanke. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa naismaahanmuuttajien tukiverkostoa ja kouluttaa heille kantasuomalaisista
naisista vertaisia luonnossa liikkumiseen. Hankkeessa opetellaan tunnistamaan ja
käyttämään omia voimavaroja luontoa ja erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. (Kyt 2019.)
Korkeakoulut ja yliopistot toteuttavat luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyviä koulutuksia ja tutkimuksia. Jyväskylän yliopistolla on tehty tutkimus luontoympäristön yhteydestä työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen (Salonen, Hyvönen, Määttä, Feldt,
Mauno, Muotka 2018). Tällä hetkellä Jyväskylän ja Tampereen yliopistot toteuttavat
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KELA:n rahoittamaa tukimusta ryhmämuotoisen, luontolähtöisen intervention vaikutuksista työikäisten masennuspotilaiden kuntoutuksessa. (Homanen 2019)
Kansallisista toimijoista Metsähallituksella on käynnissä vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma ”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen”. Ohjelman tavoitteena on suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen monimuotoisesta
luonnosta. Ohjelmalla pyritään lisäämään ihmisten sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia monimuotoisen luonnon ja vireän luontosuhteen myötä, sekä kannustamaan suomalaisia rohkeasti luontoon. (Metsähallitus 2017)
Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 on toteutettu yhteistyössä sairaanhoitopiirien,
Allergia- ja Astmaliitto ry:n, Hengitysliitto Heli ry:n ja tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry:n kanssa. Kansallinen allergiaohjelma on muuttanut allergeenien vältön sietokyvyksi. Ohjelman myötä suhtautumien allergioiden
hoitoon on muuttunut paljon ja sen myötä on alettu tutkia yhä enemmän monipuolisen
mikrobialtistuksen vaikutuksia terveyteen. Mikrobialtistuksella on Haahtela ym.
(2017, 19–20) mukaan myönteisiä terveysvaikutuksia useisiin nykypäivän ihmisten
yleisimpiin sairauksiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Luontoaskel hyvinvointiin-hanke tähtää
Lasten luontoaltistuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on
tukea kiertotaloutta ja lisätä terveydelle edullista mikrobistoa lasten elimistössä.
Hanke pyrkii merkittävään asenteiden ja käyttäytymisen muutokseen ja sen avulla
kaupungistumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvointiuhkien pienentämiseen.
Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen Luontoaskel hyvinvointiin toimintamalli päiväkoteihin. (THL, 2018)
Keski-Suomessa luonto ja hyvinvointi kohtaavat uudessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala Novassa, joka valmistuu Jyväskylään vuonna 2020. Siellä luonto elementit ja luontokuvat tuodaan sisälle tukemaan asiakkaiden hyvinvointia ja toipumista. Innoituksen lähteenä ovat toimineet Keski-Suomen kansallispuistot ja niiden
monipuoliset luontoympäristöt. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2019)
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2.1

TUTKIMUSASETELMA

Tutkimuksen tilaaja, tausta ja tarve

Tutkimuksen tilaaja on Meijän polku, monialainen asiantuntija verkosto, joka on
Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KeHOn toiminnallinen teemaryhmä. Meijän polun ydintiimin aktiiviset toimijat edustavat Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä (Ksshp), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiötä (LIKES), KeskiSuomen liikuntaa (KesLi), Jyväskylän ammattikorkeakoulua (Jamk) ja Jyväskylän yliopistoa (Jyu). (Meijän polku 2019.)
Meijän polku tähtää 30 vuoden (2017-2047) aikajänteellä keskisuomalaisten kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Meijän polku edistää keskisuomalaisten hyvinvointia neljän teeman: liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän
polun arvoja ovat luottamus, joustavuus, yhdessä tekeminen, paikallisuus, luovuus ja
autenttinen luonto. Meijän polun toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuosille 20192022 ovat kuntien hyvinvointityön tukeminen kuntakummitoiminnalla, keskisuomalaisten luonto- ja pyöräilyreittien kehittäminen sekä terveysmetsä. (mt.)
Meijän polku kokee merkittäväksi hyvinvointitoiminnan ympäristöksi Keski-Suomen
upean luonnon ja pyrkii edistämään luonnon arvostamista ihmisten teoissa ja valinnoissa. Meijän polun tavoitteena on luoda Keski-Suomeen tutkimukseen pohjautuvaa,
luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävää, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää toimintaa. (mt.)
Meijän polku toi terveysmetsätoiminnan Keski-Suomeen järjestämällä toukokuussa
2019 ensimmäisen Keski-Suomen terveysmetsäluennon ja -opaskoulutuksen. Koulutuksen rahoitti Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO). Koulutuksen
luennoitsijoina toimivat terveysmetsätoimintaa Sipoossa kehittäneet Luonnontie Oy:n
toimijat biologi Adela Pajunen (FT) ja maantieteilijä Marko Leppänen (FM). Koulutus
oli keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan pilotti ja sen tavoitteena oli koota keskisuomalaisesta terveysmetsätoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut porukka
sekä testata terveysmetsätoimintaa keskisuomessa. (mt.)
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Työn taustalla on tämän opinnäytetyön tekijän opintoihin kuulunut harjoittelujakso
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä keväällä 2019. Yksi harjoittelun työtehtävistä oli
järjestää ja organisoida ensimmäinen Keski-Suomen terveysmetsä -luento ja -opaskoulutus yhteistyössä Meijän polun asiantuntijaverkoston kanssa.
Työn tilaajan tavoitteena on mahdollistaa keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan
kehittäminen ja pysyvien keskisuomalaisten terveysmetsäkäytäntöjen syntyminen.
Tämän tutkimuksen tavoite on luoda tietopohjaa keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan kehittämiselle kartoittamalla terveysmetsätoimintaan liittyvää tietoperustaa
ja tutkimalla ensimmäisiä keskisuomalaisia terveysmetsäretkiä, niiden kohteita, toteutusta ja vaikuttavuutta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan ensimmäisten keskisuomalaisten terveysmetsäretkien osalta seuraaviin kysymyksiin:

2.2

•

Mille ryhmille retket pidettiin?

•

Mikä oli retkien sisältö, mitä retkillä tehtiin?

•

Mitä osallistujat näkivät ja kokivat retkillä?

•

Missä ja millaisissa luontokohteissa retket toteutettiin?

•

Oliko kohteissa elvyttävän luonnon tunnuspiirteitä?

•

Oliko retkillä vaikutusta osallistujien hyvinvointiin?

•

Kokivatko osallistujat retkillä jotain uutta, verrattuna aiempiin luontoretkiin?

Tutkimusmenetelmä ja tutkimusote

Kehittämistutkimus perustuu kehittämistyölle, johon liitetään tutkimus. Kehittämistutkimuksessa kohteena on yleensä prosessi, toiminta tai tuote (Kananen 2012, 21).
Tämän opinnäytetyön kohteena on terveysmetsätoiminta. Tässä työssä perehdytään
terveysmetsätoiminnan taustateorioihin kirjallisuuskatsauksen avulla sekä selvitetään
keskisuomalaisten terveysmetsäretkien kohteita, sisältöä ja vaikuttavuutta.
Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen taustalla on jo olemassa oleva ymmärrys
tutkittavasta ilmiöstä, sekä olemassa olevia teorioita ja malleja. Ilmiöön vaikuttavat
sisäiset ja ulkoiset tekijät tunnetaan, jotta siihen liittyviä asioita voidaan laskea. Tutkimuksessa käsitellään lukuja ja aineiston analyysi tuottaa erilaisia tunnuslukuja ja jakaumia. (Hirsjärvi ym. 2016, 179–180; Kananen 2012, 31–32.) Tässä työssä
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määrällisen tutkimuksen menetelmiä käytettiin sähköisen kyselyn aineiston analyysissä, jossa käsiteltiin lukuja ja esitettiin tulokset taulukkomuodossa.
Kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdetta (Hirsjärvi ym. 2016, 181). Tässä työssä lisätään ymmärrystä terveysmetsätoiminnasta kirjallisuuskatsauksen avulla. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen aineisto kerätään Hirsjärven ym. (2016, 181, 164) mukaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa.
Tutkimuksen kohderyhmä valitaan tarkoituksen mukaisesti ja tutkimussuunnitelma
muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tämä tutkimus täyttää nämä laadullisen tutkimuksen piirteet. Aineisto kerättiin ensimmäisillä keskisuomalaisilla terveysmetsäretkillä.
Kohderyhmänä olivat terveysmetsäoppaat ja heidän pitämilleen retkille osallistuneet
henkilöt. Tutkimussuunnitelma tarkentui ja muotoutui tutkimuksen aikana.
Opinnäytetyön tutkimusote on kehittämistutkimukselle ominaisesti sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivinen (Kananen 2015, 39). Tutkimuksessa on tarpeen mukaan käytetty aineistonkeruu ja -analysointimenetelmiä molemmista tutkimusotteista toisiaan
täydentävinä menetelminä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2016, 136–137; Kananen
2012, 11). Opinnäytetyössä käytettiin ymmärryksen ja luotettavuuden lisäämiseksi triangulaatiota, Sillä tarkoitetaan useamman lähestymistavan yhdistämistä samassa tutkimuksessa. (Kananen 2012, 178–180.) Tässä tutkimuksessa terveysmetsäaihetta tarkastellaan luonnontieteiden, sosiaalitieteiden, terveystieteiden näkökulmasta.

2.3

Tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu

Opinnäytetyö eteni kuvion 2 mukaisesti ja se rajattiin tulosten analysointiin ja johtopäätösten tekemiseen. Tutkimuksen vaiheet olivat (Kananen, 52–54) mukaillen seuraavat:
•

ongelman määrittely (helmikuu 2019):
o Miten keskisuomalaiset saadaan hyödyntämään luontoa hyvinvoinnin
tukemisessa?

•

tutkimuksen suunnittelu (toukokuu 2019):
o tutkimuskohteen valinta > ensimmäiset keskisuomalaiset terveysmetsäretket
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o aineistonkeruumenetelmien valinta
o paperisen havainnointilomakkeen ja sähköisen kyselyn suunnittelu ja toteutus
•

ratkaisun kokeilu/ toiminta (kesä- ja heinäkuu 2019):
o interventioiden toteutus > terveysmetsäoppaat toteuttavat ensimmäiset
keskisuomalaiset terveysmetsäretket
o retkistä kerätään aineisto havainnointi- ja kyselylomakkeilla

•

tulosten analysointi (elokuu 2019):
o aineiston jaottelu ja järjestäminen
o tulosten analysointi yhdessä työn tilaajan kanssa

•

uuden ongelman määrittely (syyskuu 2019):
o tutkimustulosten esittely työn tilaajalle ja terveysmetsäoppaille
o jatkokehittämiskohteiden ja ideointi opinnäytetyön tulosten pohjalta,
yhteistyössä työn tilaajan ja terveysmetsäoppaiden kanssa

KUVIO 2. Toimintatutkimuksen eteneminen. (Mukaillen Kananen 2012, 52–54)

Tutkimusaineisto kerättiin terveysmetsäoppailta paperisilla havainnointilomakkeilla
(liite 1) ja osallistujilta sähköisellä kyselyllä (liite 2). Lisäksi oppailta kysyttiin havainnointilomakkeen palauttamisen jälkeen retken jälkeisistä tunnelmista. Paperinen havainnointilomake oppaille ideoitiin ja suunniteltiin yhteistyössä tilaajan kanssa
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palvelumuotoilun periaatteita hyödyntäen. Havainnointilomakkeen muodossa päädyttiin paperiseen ja visuaaliseen muotoon. Havainnointilomakkeesta haluttiin tehdä
oppaille vaivaton ja helposti täytettävä, mutta mahdollisimman paljon informaatiota
antava. Lomakkeella kerättiin tietoa terveysmetsäretkien kohteista ja siellä kiinnostaneista luontoelementeistä sekä retkien vaikuttavuudesta. Lisäksi havainnointilomakkeella kerättiin tietoa retkien kohderyhmistä ja retken aikana vallinneista sääolosuhteista.
Sähköinen kysely retkien osallistujille toteutettiin avoimena, anonyyminä Webropolkyselynä. Kyselyssä päädyttiin yhdessä työn tilaajan kanssa, sähköiseen aineistonkeruutapaan. Tavoite oli tehdä vastaajan kannalta helppo kysely, jotta vastausprosentti
olisi mahdollisimman korkea. Sähköinen kysely on toimiva menetelmä, kun tiedonkeruun on tapahduttava ilman tutkijan läsnäoloa (Vehkalahti, 2014, 11). Osallistujien oli
helppo vastata sähköiseen kyselyyn omilla älypuhelimillaan, eikä opinnäytetyön tekijän tarvinnut olla mukana tutkimuksen kohteena olevilla terveysmetsäretkillä.
Kyselyssä käytettiin pääasiassa monivalintakysymyksiä, jotta vastaaminen olisi helppoa ja nopeaa. Monivalintakysymyksiä täydennettiin joidenkin vastausvaihtoehtoehtojen jälkeen esitetyillä avoimilla kysymyksillä, jotta vastaaja sai mahdollisuuden ilmaista itseään myös omin sanoin. Näin aineistossa tutkittavien näkökulmat ja ääni
pääsisivät esille avointen vastausvaihtoehtojen kautta (Hirsjärvi ym. 2016, 164).
Kyselyllä kerättiin tietoa terveysmetsäretkillä nähdyistä ja koetuista asioista. Tietoa
osallistujien kokemasta vaikutuksesta hyvinvointiin, retken uutuusarvosta sekä puhelimen käytöstä retken aikana. Tietoa ensimmäisten keskisuomalaisten terveysmetsäretkien vaikuttavuudesta kerättiin sähköisellä kyselyllä ja havainnointilomakkeilla
käyttäen graafisia asteikkoja. Terveysmetsätoiminnan arvioinnissa on tärkeää sekä
retken järjestäjän, terveysmetsäoppaan, arvio että osallistujien oma-arvio. Arviointi ja
tulosten analysointi syventävät kaikkien osapuolten tietoisuutta toiminnan vaikuttavuudesta. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
Osallistujat arvioivat terveysmetsäretken vaikutusta koettuun hyvinvoinnin muutokseen retken aikana. Asteikkona käytettiin viisi portaista Likertin asteikkoa ja kysymykset muotoiltiin Leppäsen ja Pajusen (2019a, 246) terveysmetsätoimintaan liittyvän hyvinvointitestin pohjalta. Oppaat arvioivat terveysmetsäretken aikana tapahtunutta
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muutosta ryhmän tunnelmassa paperisen havainnointilomakkeen avulla. Siinä asteikkona käytettiin kuusiportaista hymynaama-asteikkoa.
Kyselyssä selvitettiin keskisuomalaisia terveysmetsäretkien kohteiden ominaispiirteitä. Näiden kysymysten laadinnassa käytettiin Leppäsen & Pajusen (2017) määrittelemiä 31:tä terveysmetsän tunnuspiirrettä. Kysymysten laadinnassa haaste olivat ymmärrettävät sanavalinnat ja ammattikielen välttäminen. Kyselyyn valittiin tunnuspiirteistä ne, joiden katsottiin olevan oleellisia keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan
jatkokehittämisen näkökulmasta. Pois jätettiin muun muassa pimeyden kokemus,
koska oletuksena oli, että Suomessa touko- ja heinäkuun aikana toteutettavilla terveysmetsäretkillä ei tulla kokemaan pimeää luontoa.
Tutkimusaineiston koko määräytyi kahden eri kohderyhmän mukaan. Ensimmäinen
kohderyhmä olivat Keski-Suomen terveysmetsäopaskoulutukseen osallistuneet, ensimmäiset keskisuomalaiset terveysmetsäoppaat, joita koulutuksessa oli yhteensä 20.
Tutkimusaineistoon otettiin mukaan kaikkien heinäkuun loppuun mennessä pidettyjen terveysmetsäretkien havainnointilomakkeet, eli yhteensä 17 lomaketta. Oppaiden
vastausprosentti oli siis 85%. Toisen kohderyhmän muodostivat näille seitsemälletoista terveysmetsäretkelle osallistuneet henkilöt. Osallistujia retkillä oli kaikkiaan 98
ja heistä sähköiseen kyselyyn vastasi 67. Osallistujien vastausprosentti oli siis 73%.
Yksi tutkimuksen terveysmetsäretkistä toteutettiin lapsiryhmälle, joka ei vastannut
sähköiseen kyselyyn, vaan tämän ryhmän kanssa sovellettiin palautteen antoa lapsiystävällisemmäksi. Sovitusti opas kirjasi ylös lasten kommentit kyselyn mukaisiin kysymyksiin retken jälkeen ja toimitti ne opinnäytetyön tekijälle. Tutkimusaineiston lopullinen koko koostui siis yhteensä 17:sta havainnointilomakkeen tiedoista (N=17), 67:stä
vastauksesta sähköiseen kyselyyn (N=67) ja kuuden lapsen vapaamuotoisesta palautteesta.

3

LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET

Suomessa toteutettava terveysmetsätoiminta kehittyy ja muotoutuu parhaillaan. Opinnäytetyön tekemisen aikana vakiintuneita terveysmetsäkäsitteitä ei ollut, joten käsitteet määriteltiin tämän työn osalta seuraavasti ja käsitteitä käytetään tässä työssä
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näiden määritelmien mukaan. Terveysmetsä sanalla tarkoitetaan Sipoossa Terveysmetsä-hankkeessa kehitettyä toimintamallia, missä hyödynnetään luonnon tutkittuja
hyvinvointivaikutuksia osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Terveysmetsätoiminnalla
tarkoitetaan yleisesti tämän Sipoon mallin mukaista terveysmetsätoimintaa. Pienellä
kirjoitettuna sanalla terveysmetsä tarkoitetaan luontokohdetta, jossa on elpymistä
edistäviä luontoelementtejä. Terveysmetsäopas sanalla tarkoitetaan terveysmetsäretken suunnittelijaa ja toteuttajaa ja terveysmetsäretkille osallistuneista henkilöistä puhuttaessa käytetään sanaa osallistuja. Käsitettä keskisuomalainen terveysmetsätoiminta käytetään yleisesti kuvaamaan Keski-Suomessa toteutettua terveysmetsätoimintaa.

3.1

Luontosuhde

1980-luvulla amerikkalainen biologi E.O.Wilson teki tunnetuksi biofilian hypoteesin.
Sen mukaan ihmisillä on biologinen tarve kokea yhteyttä luontoon, koska olemme kehittyneet siellä. Ihminen tuntee yhä luontaisesti vetoa luontoa kohtaan ja olonsa kotoisaksi luonnossa, koska on elänyt luonnossa suurimman osan ajastaan maapallolla. (Li
2018, 14–15; Leppänen & Pajunen 2017, 25.) Maapalolla olemassa olonsa ajasta ihminen on ollut 99,8% metsästäjä ja keräilijä ja vain 0,2% ajasta viljelijä ja teollistuneen
yhteiskunnan kaupunkiasukas. (Leppänen & Pajunen 2019b).
Tämä biofilian teoria on yksi selitys siihen, miksi luontosuhde on yhä edelleen monelle
ihmiselle tärkeä ja miksi monen hyvinvointi kohenee sitä mukaa, mitä enemmän hän
on luonnossa. Luonnossa olo, verkkainen kävely metsässä, luonnon kuuntelu, haistaminen, maistaminen ja koskettaminen palauttaa hermojärjestelmämme, kehomme ja
mielemme muinaiseen alkutilaan. Kun tämä sopusointu luonnon kanssa on saavutettu, muuttuu olomme virkistyneeksi ja rentoutuneeksi. Metsässä olo ja luontoyhteyden vahvistaminen saa ihmisen tuntemaan olevansa kotonaan. (Li 2018, 15 & Leppänen & Pajunen 2017, 24)
Ihminen on kokenut nopean muutoksen luonnosta kaupunkeihin ja ulkoa sisätiloihin.
Nykyään suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa. YK:n mukaan 1950-luvulla kaupungeissa asui 746 miljoonaa ihmistä ja vuonna 2014 3,9 miljardia ihmistä. Kaupungeissa
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asutaan tiiviisti, varsinkin maailmalla. Tokiossa asukkaita on 6158 asukasta per neliökilometri, Pariisissa 2844, New Yorkissa 1800 ja Lontoossa 1510 asukasta yhtä neliökilometsiä kohti. Isoissa kaupungeissa asutaan siis päällekkäin. (Li 2018, 9, 34.) Suurin osa suomalaisistakin asuu kaupungistumisen myötä Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja taajama-alueilla, vaikka metsää on Suomessa noin neljä hehtaaria jokaista
suomalaista kohti (Tyrväinen ym. 2017, 5).
Kaupungistumisen myötä monen suhde luontoon on muuttunut etäisemmäksi (Vierula 2018). Leppänen & Pajunen (2017, 17) mukaan enää edes maaseudulla suhde
luontoon ei välttämättä ole läheinen. Luontoon ehditään entistä harvemmin ja kiire,
levottomuus sekä informaatioähky seuraavat usein metsäänkin. Li (2018, 34) mainitsee, että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston mukaan amerikkalaiset viettävät sisällä 93 prosenttia päivästä ja eurooppalaiset 90 prosenttia. Eli viikossa ollaan ulkona
noin puolen päivän verran.
Luontosuhde syvenee metsässä ja luonnossa olemalla. Luontosuhteen syventämisen ja
metsän terveysvaikutusten saamisen kannalta toimii parhaiten periaate lähelle ja
usein. Mutta luonnossa oleilu ei ole enää osa kaupunkilaisten arkipäiväistä elämää ja
monen ei tule lähettyä edes lähiluontoon, saati metsään, kiireisen arjen keskellä. Luonnon hyvinvointivaikutukset jäävät monen kohdalla hyödyntämättä. (Vierula 2018;
Tyrväinen ym. 2017, 5). Leppäsen & Pajusen (2017, 17) mielestä suomalaisten olisi
hyvä päivittää luontosuhteensa ja ottaa luonnon hyvää tekevä vaikutus määrätietoiseksi osaksi arkea.

3.2

Luontokontakti

Metsien ja muiden luontoympäristöjen terveyshyötyjä tutkitaan eri puolilla maailmaa
ja tietoa sovelletaan monipuolisesti. Sen myötä ihmisten tietoisuus luonnon hyvinvointivaikutuksista kasvaa. Nykyään moni on löytänyt luonnon uudelleen, paikkana
minne mennä lataamaan akkuja. Hyvinvointia edistävän luontoaltistuksen määrästä
on tehty monia tutkimuksia useille eri kohderyhmille, useissa eri ympäristöissä. Tutkimuksissa on saatu erilaisia tuloksia siitä, miten pitkään luonnossa tulee olla, jotta
terveyshyödyt aktivoituvat. Kaikissa tutkimuksissa tulokset ovat kuitenkin osoittaneet,
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että luonnolla on hyvinvointia ja elpymistä edistäviä vaikutuksia. (Tyrväinen ym. 2017,
3–5.)
Luonnon hyvää tekevät vaikutukset eivät kuitenkaan ole uusi keksintö. Niitä on hyödynnetty tietoisesti jo tuhansia vuosia. Egyptissä lääkärit passittivat faaraoita puutarhakävelyille. Antiikin Kreikassa parantolatemppelit rakennettiin kaupunkien ulkopuolelle vehreille kukkuloille, joista oli merinäköala. 1800 ja 1900 lukujen vaihteessa. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kylpylöiden ja parantoloiden toiminta perustui kokemusperäiseen tietoon luonnon terveysvaikutuksista. (Leppänen & Pajunen 2017, 21) Suomessa 1900-luvun alussa rakennetut tuberkuloosi- ja keuhkoparantolat on sijoitettu
raittiiseen ilmaan, mäntymetsien keskelle (Riikonen 2019).
Terveyshyödyt näyttävät syntyvän automaattisesti, eivätkä ne riipu ihmisen omasta
tahdosta. Fysiologiset stressistä elpymisreaktiot alkavat nopeasti. Elpyminen viheralueilla alkaa jo 5–15 minuutin oleskelun jälkeen. Psyykkiset muutokset, kuten mielialan, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn paraneminen näyttäisivät tutkimusten
mukaan vaativan pidemmän ajan, lähes tunnin mittaisen luontoaltistuksen. (Tyrväinen ym. 2017, 7–8; Barton & Pretty 2010; Levander 2019)
Viheralueiden myönteiset terveysvaikutukset alkavat Tyrväinen ym. (2007, 73) mukaan tuntua, kun luonnossa vietetään aikaa vähintään viisi tuntia kuukaudessa tai kun
kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla vieraillaan 2–3 kertaa kuukaudessa. Luonnossa oleilun positiiviset vaikutukset näyttävät olevan sitä suuremmat, mitä useampia
käyntikertoja vuoden mittaan tehdään ja mitä pidempään luonnossa viivytään. (Tyrväinen ym. 2014) Leppäsen & Pajusen (2017, 22–23) mukaan luonnossa jo 15-20 minuutin jälkeen leposyke seestyy, sykevälivaihtelu kasvaa, verenpaine ja kortisolin
määrä laskee. 45 minuutin luonnossa olon jälkeen tarkkaavaisuus ja muisti paranevat
ja huomiokyky palautuu.

3.3

Elvyttävä luontoympäristö

Erilaisten luontoalueiden elvyttävyydestä tiedetään vielä melko vähän, mutta tutkimusten mukaan kaupunkien ulkopuoliset luontoalueet parantavat mielialaa kaupungin viheralueita tehokkaammin. (Tyrväinen ym. 2017, 8) Viheralueet taas elvyttävät
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paremmin kuin rakennetut kaupunkiympäristöt. Useiden eripuolilla maailmaa tehtyjen tutkimusten mukaan ihminen kokee itsensä terveemmäksi, kun hänen ympärillään
on paljon vihreää. (Leppänen & Pajunen 2017, 24)
Liisa Tyrväinen on pitkään tutkinut luontoympäristöjen hyödyntämistä virkistyskäytössä. Tyrväinen ym. (2017, 6) mukaan suomalaisten mieli paikat luonnossa ovat avarissa ja helppokulkuisissa metsissä, vesistöjen äärellä. Nykyiset mielipaikat luonnossa
ovat siis samakaltaisia kuin ihmisen muinainen asuinympäristö. Luonto, missä on elämää tukevia elementtejä: puiden suojaa, avaruutta tähystää ympärilleen vaarojen varalta ja puhdasta vettä juotavaksi (Leppänen & Pajunen 2017, 25-26).
Hyvinvointivaikutuksia tarjoavan luontokohteen ei tarvitse olla sankka metsä, vaan läheinen puisto tai järven rantakin käy. Kaupunkilaiselle rakennettu puistokin voi hyvin
toimia elvyttävänä luontokohteena. Lähiluotokohteet ovatkin tärkeitä siinä, että luontoon tulisi lähdettyä säännöllisesti, kiireisen arjen keskellä. (Tyrväinen ym. 2017, 7;
Vierula 2018.) Lähiluonto asuinalueella vähentää stressiperäisiä sairauksia ja kasvattaa yleistä hyvinvoinnin tunnetta. (Kuuluvainen & Saren 2016.)
Mielipaikka luonnossa on jokaisen subjektiivinen kokemus, mutta miellyttäviksi koetuilla luontokohteilla on yhteisiäkin piirteitä. Näitä ovat: puuston, kasvillisuuden ja
maastonmuotojen vaihtelevuus ja monimuotoisuus, avoimet näkymät, vesistöjen
ranta-alueet. Elvyttävään luontoympäristöön kuuluvat myös luonnollinen äänimaisema ja luonnon tuoksut, mitkä lisäävät moniaistillisen luontokokemuksen laatua.
(Tyrväinen ym. 2017, 6–7.)

3.4

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Metsien terveysvaikutuksia on hyödynnetty ja niistä on tehty tieteellistä tutkimusta
paljon esimerkiksi Japanissa jo 1990-luvulla. Japanissa on vakiintunut tapa, että lääkärit määräävät ihmisille metsäkylpyjä sertifioiduissa terveysmetsissä terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Japanissa metsäkylvyllä, Shirin-yokulla tarkoitetaan luonnossa oleskelua, sekä yhteyden luomista luontoon kaikin aistein. (Li 2018, 12)
Luonnon läheisyys tukee ihmisen hyvinvointia monin tavoin. Luontoympäristöllä on
monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen
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hyvinvointiin. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat kokonaisuus, missä mielen ja kehon terveys ovat yhteydessä toisiinsa. (Kuuluvainen & Saren 2016; Leppänen ym.
2019b; Tyrväinen ym. 2017, 7.)
Tieteellinen tutkimus aiheesta on alkanut 1970-luvulla ja keskittynyt lähinnä psykologisiin vaikutuksiin. Eniten on tutkittu luonnossa oleilun vaikutuksia stressin vähenemiseen ja mielialan kohenemiseen. Maantieteilijä Roger S. Ulrich havaitsi jo 1970-luvulla, että luontokuvat lisäsivät koehenkilöissä myönteisiä tunteita ja vähensivät pelkoa ja surua. (Kuuluvainen & Saren 2016; Leppänen & Pajunen 2017, 22; Levander
2019.) Juuri päättyneessä VirtuNature hankkeessa tutkittiin, millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä sisätiloissa on työkuormituksesta palautumisessa.
Virtuaalisen luontoympäristön avulla voidaan tehostaa stressistä palautumista taukojen aikana. Metsämaisemavideon katselu vähenit stressitasoa enemmän, kuin muiden
videoiden katselu. (Ojala & Neuvonen & Leinikka & Huotilainen & Yli-Viikari & Tyrväinen 2019, 4.)
Luonnossa oleskelun terveyshyödyt ovat ilmeiset, vaikka tarkkoja vaikutusmekanismeja ei vielä kokonaan tunneta. Tutkimukset osoittavat, että luonnolla on kuntouttava
ja ennaltaehkäisevä vaikutus moneen terveysongelmaan. Taustalla uskotaan olevan
muun muassa huomion kohdistuminen pois stressaavista asioista. (Kuusela 2017; Pitkänen 2016; Vierula 2018.)
Tutkimusten mukaan selkein mitattava vaikutus luonnolla on verenpaineen ja sydämen sykkeen laskuun, sekä veronsokeria säätelevän kortisolin määrän laskuun. Sipoon
terveyskeskuksen johtava lääkäri Anders Mickos uskoo kuitenkin jo nyt, että terveysmetsätoiminta pääsee tulevaisuudessa Käypä hoito -suositusten joukkoon. Luonnon
hyvinvointivaikutuksista tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisää tutkimuksia. (Kuusela
2017; Pitkänen 2016; Vierula 2018) Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjä ja niihin
vaikuttavia mekanismeja kuvataan kuviossa 3.
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KUVIO 3. Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat toisiinsa liittyvä kokonaisuus ja siihen vaikuttaa henkilökohtainen kokemus. (Tyrväinen ym. 2018, 1398)

3.4.1 Ympäristöaltisteet

Tiiviin kaupunkiasumisen stressaavia terveyshaittoja ovat liikenteen taustamelu,
ruuhkaisuus, kiireen tuntu, kaupunkiympäristön visuaaliset ärsykkeet ja ihmisten paljous (Tyrväinen ym. 2017, 5). Ihmistoiminnan aiheuttama melu on kasvava ympäristöongelma. Melu on ääntä, joka koetaan häiritsevänä ja epämiellyttävänä. Äänimaiseman hiljaisuus voi olla todellista hiljaisuutta tai luonnon hiljaisuutta. (Pesonen 2004.)
Hiljaiset alueet ovat alueita, joissa vallitsevina ääninä ovat luonnon äänet: lehtien kahina, veden liplatus ja linnunlaulu. Ihmisen toiminnan äänet hiljaisilla alueilla ovat
satunnaisia, lyhytkestoisia tai hyvin vaimeita. Hiljaisuutta halutaan säilyttää myös
kansallisella ja EU-tasolla. Valtioneuvoston 13.2.2003 tekemän periaatepäätöksen
mukaan maakuntien liittojen toivottiin selvittävän luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävimmät hiljaiset luontoalueet, mitkä Keski-Suomen
osalta on määritettykin. (Jäntti 2013, 4.)
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3.4.2 Stressinhallinta ja elpyminen

Nykyajan nopeatempoinen elämäntyyli, sähköisten laitteiden ääressä istuminen ja tietotulva kuormittavat huomiokykyä ja aivoja sekä altistavat stressille ja uupumukselle.
Luovuus ja keskittymiskyky heikentyvät, jos aivot eivät saa välillä mahdollisuutta palautua rasituksesta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 2000-luvun suurin
terveysepidemia on stressi. Stressi on yhteydessä elimistön tulehdustilaan ja kroonisiin sairauksiin, joten kunnollinen stressistä elpyminen on elimistön kannalta tärkeää.
Jatkuva stressi ilman palautumismahdollisuutta rapauttaa terveyttä. (Li 2018, 37;
Metsähallitus 2019; Tyrväinen ym. 2017, 5.)
Yksi tulevaisuuden haaste on stressinhallinnan keinojen löytäminen. Kauniit luonnonmaisemat, äänet ja tuoksut auttavat päästämään irti keskittymistä vaativista tehtävistä. Näin luonto auttaa elimistöä palautumaan stressistä ja kohentamaan aivojen toimintakykyä, ongelmanratkaisu- ja keskittymiskykyä. (Kuuluvainen & Saren 2016;
Metsähallitus 2019.)
Lyhytkin oleskelu ja kevyet aktiviteetit luonnossa vaikuttavat virkistävästi mielialaan.
Luonnossa koettu psyykkinen hyvinvointi kohenee. Luonnossa oleskelu virkistää, elvyttää ja auttaa ihmistä pääsemään irti negatiivisista ajatuksista, kuten arkipäivän
huolista. Luonnossa myös kielteiset tunteet, kuten viha, turhautuminen ja ahdistus,
vähenevät. (Kuuluvainen & Saren 2016; Metsähallitus 2019; Leppänen & Pajunen
2019, 23.)

3.4.3 Fyysinen aktiivisuus

Luonnossa tulee usein liikuttua monipuolisesti huomaamattaan. Tutkimusten mukaan
luonnossa liikkuminen koetaan kevyemmäksi, kuin yhtä vaativan liikuntasuorituksen
toteuttaminen sisätiloissa. Luontoympäristössä huomio kiinnittyy paljon muuhunkin
kuin liikuntasuoritukseen, mikä saattaa vaikuttaa kokemukseen liikunnan rasittavuudesta. (Kuuluvainen & Saren. 2016; Leppänen & Pajunen 2019b.)
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Vaihteleva maasto houkuttelee astelemaan ripeämmin, kuin kaupunkiympäristö.
Vaihtelevassa maastossa liikkuminen kehittää tasapainoa, liikkeiden hallintaa ja lihasvoimaa. Näiden ominaisuuksien kehittyminen helpottaa liikkumista myös arkiympäristössä. (Kuuluvainen & Saren 2016; Leppänen & Pajunen 2019b; Metsähallitus
2019.)
Luonnossa liikkuessa sekä sydämen että hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto paranevat. Verenpaine ja sydämensyke laskevat metsässä liikuttaessa. Vaikutukset havaitaan nopeasti jo kymmenien minuuttien luonnossa oleilun aikana. Luonnossa liikkuessa myös fyysinen oireilu, kuten päänsärky lievittyy ja lihasjännitys vähenee. Koettu
terveys ja hyvinvointi kohenevat. (Kuuluvainen & Saren 2016 & Levander 2019; Metsähallitus 2019.)
Luontoliikunnan harrastaminen vaikuttaa myönteisesti mielialaan riippumatta lajista,
liikunnan kestosta tai sen tehosta. Lisääntynyt liikunta edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Vaikutukset eivät selity pelkästään liikunnalla, vaan luonto elvyttää
myös silloin, kun kulkija on paikoillaan. Luonnon ja liikunnan yhdistäminen edistää
fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä. (Kuuluvainen & Saren 2016; Kuusela 2017.)

3.4.4 Sosiaaliset kontaktit, tasavertaisuus

Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat nykyisin sekä kaupunki- että syrjäseutujen haasteita. Tunne ryhmään, paikkaan tai suurempaan kokonaisuuteen kuulumisesta voi
vahvistua luonnossa. Yksinolon on todettu tuntuvan mukavammalta luonnossa kuin
kaupunkiympäristössä. Luonnossa ja tulen ääressä on hyväksyttyä olla yhdessä hiljaa.
Hiljaisemmankin on näin helpompi löytää paikkansa ryhmässä. Toisaalta kokemuksia
on myös kiva jakaa. (Metsähallitus 2019.)
Arkirooleista irtautuminen luonnon keskellä helpottaa yhteisöllisyyden tunteen syntymistä. Luonnonläheisyyden ja luonnossa oleskelun on todettu saavan ihmiset ajattelemaan myönteisemmin sekä muista ihmisistä että itsestään. Viheralueet näyttävät edistävän sosiaalista yhteisöllisyyttä ja asukkaiden mielenterveyttä. (Kuuluvainen & Saren
2016; Metsähallitus 2019.)
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Luonto tarkoittaa monipuolista ja yleensä ilmaista paikkaa omatoimiselle liikkujalle.
Monesti luontoon tulee kuitenkin lähdettyä helpommin yhdessä. Ilmaista luontoliikunta tarjontaa on eri yhdistyksillä ja luontokohteissa on yrittäjien tarjoamia palveluja, joilla saa vaihtelua omiin tapoihinsa liikkua luonnossa. (Metsähallitus 2019.)

3.4.5 Immuunipuolustuksen vahvistuminen

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan maapallon lajien ja
eliöyhteisöjen kirjoa. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja
paikkansa ravintoketjussa. Yksittäisten lajien kuten petoeläinten väheneminen tai katoaminen voi sekoittaa kokonaisen ekosysteemin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat myös ihmisille. Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämän, terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavia asioita, esimerkiksi
puhdasta vettä ja ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja. (WWF 2019.)
Luonnon monimuotoisuus heikkenee ja samalla tarttumattomat taudit kuten astma,
allergiat, diabetes, suolistosairaudet ja mielenterveyshäiriöt yleistyvät. Biodiversiteettihypoteesin mukaan nämä kaksi trendiä ovat yhteydessä toisiinsa. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty biodiversiteettikadon ja tulehduksellisten sairauksien lisääntymisen yhteyttä. Nykyajan sairauksissa ei aina ole kyse uusista riskitekijöistä vaan suojatekijöiden puuttumisesta. Näitä suojatekijöitä etsitään tällä hetkellä
luonnosta ja luonnon monipuolisista mikrobeista. Grammassa metsämaata onkin yli
miljardi bakteeria, kun grammassa hiekkaa niitä on vain 10 000. Suomessa on käynnissä hankkeita, missä selvitetään myös sitä, miten ihmiselle hyödyllistä mikrobiainesta saataisiin tuotua osaksi nykyisiä elinympäristöjä, koska kaikki eivät halua tai voi
oleskella luonnossa. (Haahtela ym. 2017; Ympäristötiedon foorumi 2017.)
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KUVIO 4. Biodiversiteettihypoteesi (Ympäristötiedon foorumi 2017, 2.)

Biodiversiteettihypoteesin ydinajatuksen mukaan immuunijärjestelmämme kehittymiselle on oleellista, että altistumme varsinkin varhaislapsuudessa riittävästi monimuotoiselle ympäristölle, ennen kaikkea maaperän mikrobeille. Ihmisen yksilöllinen
mikrobisto saa alkunsa syntymän hetkellä ja kehittyy myöhemmin vuorovaikutuksessa
ympäristön kanssa. Luonnon monimuotoisuuden lisäksi on siis oleellista, kuinka tiiviissä yhteydessä luonnon kanssa elämme. (Haahtela ym. 2017; Ympäristötiedon foorumi 2017.)
Viime aikoina on tutkittu metsämaan monipuoliselle mikrobistolle altistumisen vaikutusta hyvinvointiin ja todettu jo kahden viikon altistuksen parantavan ihmisten mikrobiston monimuotoisuutta. Elinympäristön vaikutus mikrobistoon on tutkimuksissa
osoitettu selvästi. Urbaanissa ympäristössä elävien mikrobistot ovat selvästi köyhempiä verrattuna maaseudulla elävien mikrobistoihin. (Haahtela ym. 2017; Ympäristötiedon foorumi 2017) Monialainen asiantuntijaryhmä on

ehdottanut luontoa
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hyödynnettäväksi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. He nimeävät
toimenpide ehdotuksen Luontoaskeleeksi. (Haahtela ym. 2017.)
Suomessa ja muualla maailmassa kaupunkiväestö lisääntyy ja kaupunkirakenne tiivistyy. Kun kaupungistuminen etenee, yhä useamman ihmisen yhteys luontoon katkeaa.
Kosketus luontoon vahvistaa ihmisen immuunipuolustusta ja siten suojaa sairauksilta.
Miten altistuminen luonnon ja metsämaan hyödyllisille mikrobeille tapahtuisi säännöllisesti ja turvallisesti arjessa, lähellä kotia ja päivittäisiä kulkureittejä? (Pohjansalo
2015; Vierula 2018; Ympäristötiedon foorumi 2017.)

3.5

Luonto ja lapset

Mutkittelevat polut, kivet ja kannot ruokkivat lasten mielikuvitusta ja houkuttelevat
lapsia luontaisesti sisätiloja aktiivisempaan liikuntaan: kiipeilyyn, hyppelyyn ja juoksuun sekä vapaaseen leikkiin. Näillä kaikilla on lapsen kehityksen kannalta suuri merkitys. Motoriset taidot auttavat lasta oppimaan, ideoimaan ja kehittämään taitoja ratkaista ongelmia. Lisäksi luonto vaikuttaa lapsiin levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä
hillitsevästi. (Metsähallitus 2019.)
ODL Liikuntaklinikan ja Oulun yliopiston tutkimus osoittaa, että lasten ja nuorten
luontosuhteeseen kannattaa panostaa. Tutkimuksen tulosten mukaan ne nuoret miehet, joilla luontosuhde oli vahva, liikkuivat enemmän niin lapsuudessa kuin nykyhetkelläkin ja kokivat terveytensä paremmaksi verrattuna nuoriin, joilla luontosuhde oli
heikko. (Puhakka ym.2018.)
Lasten riittävä mikrobialtistus on tärkeää, sillä immuunijärjestelmä kehittyy voimakkaimmin ensimmäisten elinvuosien aikana ja on silloin altis ulkopuolisille vaikutteille.
Päiväkodit ja koulut ovat hyviä kanavia lisätä luontoaltistusta ja tietoa luontoaltistuksen hyödyistä. Niiden toiminta tavoittaa koko ikäluokan, jolloin altistuminen ei jää
perheen toimintatapojen varaan. (Haahtela ym 2017; Ympäristötiedon foorumi 2017,
4–5.)
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4

4.1

TERVEYSMETSÄ

Toimintamalli

Suomessa Terveysmetsä-toimintamalli on kehitetty Maa- ja metsätalousministeriön
(MMM) rahoittamassa ja Luonnontie Oy:n koordinoimassa Terveysmetsä-hankkeessa
vuosina 2014-2016. Hanke oli METSO-yhteistoimintaverkoston yksi pilottiprojekti.
Terveysmetsä-hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia hyödyntävien ja tutkivien tahojen kesken. Siinä myös suunniteltiin, kokeiltiin ja kehitettiin tervehdyttäviä luontopalveluita, kolmessa eri luontokohteessa pääkaupunkiseudulla. Hankkeen aikana testattiin metsän hyvinvointipotentiaalia terveydenhuollossa, yhteistyössä Sipoon terveyskeskuksen kanssa. Terveysmetsäretkien sisältöä ja harjoitteita olivat suunnittelemassa johtava lääkäri Anders Mickos, avosairaanhoidon ylilääkäri Anna Peitola, luonnon hyvinvointivaikutuksia tutkiva professori
Liisa Tyrväinen, sekä luontoasiantuntijat, biologi Adela Pajunen ja maantieteilijä
Marko Leppänen. (Leppänen & Pajunen 2019b, 3; Tyrväinen ym. 3; Pitkänen 2016;
Vierula 2018.)
Hankkeen aikana kehitettiin Terveysmetsä-toimintamalli luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Niin potilaat,
lääkärit kuin hoitajatkin ovat arvioineet toiminnan hyödylliseksi, joten terveysmetsäretkiä on jatkettu hankkeen jälkeenkin osana terveyskeskuspotilaiden hoitoa. Sipoossa
lääkäri tai hoitaja kirjoittaa potilaille lähetteen terveysmetsäryhmään. Tiettyä diagnoosia potilailla ei tarvitse olla päästäkseen terveysmetsäryhmään, mutta riittävä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kunto tarvitaan, jotta terveysmetsäryhmästä voi hyötyä.
Myös Sipoon sosiaalitoimen valitsemien nuorten hyvinvointia on alettu tukea viemällä
heitä metsään, etsimään rauhaa ja seikkailua. (Leppänen & Pajunen 2019b, 3; Tyrväinen ym. 3; Pitkänen 2016; Vierula 2018.)
Sipoon mallin mukainen Terveysmetsä-toiminta on tavoitteellista toimintaa. Se koostuu ohjatuista, harjoitteita sisältävistä luontoretkisarjoista. Niillä tuetaan terveyttä ja
hyvinvointia sekä edistetään kuntoutumista. Seitsemän kerran terveysmetsäretkisarjan tavoitteena on syventää osallistujien luontoyhteyttä, oppia luonnosta, lisätä tietoa
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luontoaltistuksen vaikutuksista, kokea ryhmän tukea sekä tutustuttaa kotiseudun
luontokohteisiin. Metsäretkillä tavoitellaan rauhoittumista, mielialan kohenemista ja
stressin vähenemistä. Tietoisella läsnäololla lisätään luontoaltistuksen tehokkuutta.
Tietoista läsnäoloa vahvistetaan terveysmetsäretkillä harjoitteilla ja käyttämällä kaikkia aisteja. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
Luontoretkisarjan aikana käydään eri luontokohteissa. Näin osallistujia autetaan tunnistamaan omaa hyvinvointia tukevia luonto- ja maisematyyppejä. Kullekin kohderyhmälle voidaan asettaa lisäksi omat tavoitteet. Näitä voivat olla esimerkiksi motoriikan
kehittyminen, rohkeus, stressioireiden helpottuminen, rauhoittuminen tai sosiaalisten
taitojen kehittyminen. (mt.)
Terveysmetsäretkillä osallistuja saa kiinnostavaa tietoa luonnosta ja luonnon hyvinvointia tukevista asioista tarinoiden ja pienten tietoiskujen kautta. Niillä kohdistetaan
osallistujien huomiota haluttuun asiaan tai luontokohteeseen. Tieto voi liittyä esimerkiksi syötäviin kasveihin, mikrobialtistuksen hyötyihin, mielen elpymiseen tai siihen,
miten luonnossa liikkuu lähes huomaamattaan. Innostava tieto silloin tällöin, yhdistettynä retken kokemuksiin, auttaa osallistujia syventämään luontoyhteyttään ja lisää
heidän tietoisuuttaan luonnon hyvinvointivaikutuksista. (mt.)

4.2

Retkien toteutus ja sisältö

Terveysmetsätoiminnassa painopiste on luonnossa olemisessa ja luonnon aistimisessa
kaikilla aisteilla. Oppaan tehtävänä on luoda puitteet, jotka mahdollistavat luonnossa
elpymisen. Terveysmetsäretkellä keskitytään luontosuhteen syventämiseen sekä läsnäoloon ja annetaan luonnolle mahdollisuus hoitaa ihmistä. Terveysmetsätoiminnassa
luonto on terapeutti ja terveysmetsäopas mahdollistaja. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
Retkien ohjelma suunnitellaan huolellisesti tavoitteet huomioiden. Terveysmetsäretkien suunnittelussa hyödynnetään Kaplan & Kaplanin (1989) tarkkaavaisuuden elpymisen teoriaa. Teorian mukaan luontoympäristö elvyttää tarkkaavaisuutta neljän tekijän avulla, jotka irtiotto arjesta, lumoutuminen, laajuus (ulottuvuus) ja yhteensopivuus. Elementit vetävät ihmisen tarkkaavuutta puoleensa automaattisesti, jolloin tahdonalainen tarkkaavuus saa levätä. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
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Irtioton arjesta voi luonnossa kokea tekemällä jotain eri tavalla, kuin tavallisesti. Kävelemällä takaperin metsään, kävelemällä puunrunkoa tai pitkospuita pitkin tai haistelemalla ja maistelemalla luonnon antimia. Kaunis maisema tai luonnon erilaiset elementit, kuten veden virtaus taas saa ihmisen pysähtymään, katselemaan ja lumoutumaan. Laajuuden kokemuksia ihmiselle luontoympäristössä tarjoaa esimerkiksi aukea
maisemaa tai uppoutuminen luonnon pieniin yksityiskohtiin. Yhteensopivuutta luonnossa voi kohdata esimerkiksi luonnontilainen metsä, missä monenlaisilla elementeillä on kaikilla oma tarkoituksensa ja paikkansa kokonaisuudessa. Terveysmetsäretkillä yhteensopivuus on osallistujien taustojen ja taitojen huomioimista reitin ja retken
sisällön suunnittelussa. (Tyrväinen ym. 2017, 6; Leppänen & Pajunen 2019b.)
Huolenpidollinen aspekti ohjaa oppaan toimintaa. Opas suhtautuu ryhmäläisiin tasaarvoisesti ja kunnioittavasti. Retkillä arvostetaan jokaisen omakohtaisia luontokokemuksia ja kunnioitetaan myös ennakkoluuloja ja pelkoja. Osallistujia huomioidaan ja
heille osoitetaan kunnioitusta pienillä ystävällisillä teoilla. Osallistujia kannustetaan ja
autetaan heidän taitoihinsa luottaen. Retkillä pidetään tarkasti kiinni aikataulusta
koko retken ajan. Silti huolehditaan, että rento ja rauhallinen ilmapiiri säilyvät. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
Terveysmetsäoppaan oma luontosuhde, asenne ja innostus ovat perusta terveysmetsäretkien pitämiselle. Oppaan on hyvä pitää huolta omasta luontoaltistuksestaan. Kun
opas kokee itse tarpeeksi luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia, välittyy aito innostus
ja tietämys helposti myös ryhmälle. (Leppänen & Pajunen 2019b.)

4.3

Retkikohteet

Terveysmetsätoiminnassa retkikohteet ja reitit valitaan ryhmän iän, kunnon ja luontosuhteen syvyyden mukaan. Kohteeksi valitaan mahdollisimman hieno ja virkistävä
luontokohde. Reitti suunnitellaan niin, että se on osallistujille turvallinen, mutta haastaa osallistujat ylittämään itsensä. (Leppänen & Pajunen 2019b.)
Metsän terveysvaikutusten mekaniikkaa ei vielä juurikaan tunneta. Tutkimusten mukaan monimuotoisessa luonnossa kuitenkin koetaan suurempaa hyvinvointia, kuin lajistoltaan vähemmän rikkaassa ympäristössä. Usein elvyttäviksi koetaan myös
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vaihtelevat pinnanmuodot ja näköalat, metsän tuntu, valosaasteen vähäisyys, vesi, ja
suuret puut. (Kuusela 2017; Leppänen & Pajunen 2019b.) Leppänen & Pajunen (2017)
ovat tutkineet elvyttävän luontoympäristön piirteitä osana Terveysmetsätoimintaa. He
ovat määritelleet tutkimusten ja kokemustensa pohjalta Terveysmetsän 31 ominaispiirrettä.
Kullekin ihmiselle elvyttävä luontokohde on erilainen. Luontokohteen elvyttävyys riippuu riippuen henkilökohtaisista mieltymyksistä ja sen hetkisestä hyvinvoinnin ja
stressin tasosta. Bengtsson & Grahnin (2014, 881–882) mukaan vakavasti stressaantuneelle sopii suojaisa, luonnontilainen ja rauhallinen luontoympäristö. Kun taas ihmiset, joiden hyvinvoinnin taso on korkeammalla, ovat valmiimpia kohtaamaan enemmän kasvi- ja eläinkunnan runsautta, avaraa tilaa, näköaloja ja kulttuurimaisemia. He
ovat myös valmiimpia kohtaamaan toisia ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita. Miten suomalaiset saadaan löytämään oma mielipaikkansa luonnosta, minne on helppo mennä
elpymään? Ovatko terveysmetsäoppaat tähän yksi toimiva tulevaisuuden ratkaisu?

KUVIO 5. Elvyttävä luontoympäristö hyvinvoinnin tason mukaan. (Bengtsson &
Grahn 2014, 881–882.)
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5

5.1

ENSIMMÄISET KESKISUOMALAISET TERVEYSMETSÄRETKET

Tulosten analysointi, luotettavuus ja yleistettävyys

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä ja määrällistä
tilastoanalyysiä, ristiintaulukointia, suodattamista ja vertailua. Tuloksista laskettiin
osuuksia ja keskiarvoja. (Hirsjärvi ym. 2016, 229). Kysely oli anonyymi, joten tulokset
analysoitiin yhtenä otoksena. Myös havainnointilomakkeiden tiedoista suurin osa yhdistettiin. Tulosten analysointi eteni Hirsjärven ym. (2016, 223–224) esittämien tutkimusaineiston analyysimallien mukaan. Aineistoa luokiteltiin, yhdisteltiin ja kuvattiin
visuaaliseen muotoon kaavioiksi. Nämä vaiheet toistettiin aineiston eri osa-alueiden
kohdalla. Tulokset pyrittiin esittämään jatkokehittämisen kannalta helposti hyödynnettävässä muodossa karttoina, kaavioina ja sanapilvinä.
Hyvän kyselyn laatiminen vaatii aikaa ja monenlaista tietoa ja taitoa. Hyvässä kyselyssä kysytään sisällöllisesti oikeita kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sekä käytetään
tutkimukseen sopivia mittareita. (Hirsjärvi ym. 2016, 202–203, 195 & Vehkalahti,
2014, 20.) Tulosten analysointivaiheessa haasteena oli tietojen vertailtavuus. Esimerkiksi tietoa hyvinvoinnin muutoksesta kerättiin osallistujilta viisiportaisella Likertin
asteikolla ja oppailta kuusiportaisella hymynaama-asteikolla, jolloin tietojen vertailtavuus ja yhdistäminen oli haastavaa. Aineistoa tulkittiin ja tulosten merkityksiä pohdittiin myös yhdessä tilaajan kanssa keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tällä pyrittiin lisäämään tulkintojen luotettavuutta ja laajakatseisuutta.
Kun mitataan interventioiden vaikutusta koetun hyvinvoinnin muutokseen, oleellista
on saada tulokset ennen ja jälkeen interventiota. Tässä tutkimuksessa kysely toteutettiin kuitenkin vain retken jälkeen, minkä vaikutusta tulosten luotettavuuteen tulee arvioida kriittisesti. Tulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan kysymysten asettelulla, sekä terveysmetsäoppaiden riittävällä ohjeistuksella. Oppaita muistutettiin
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ennen retkeä, että he ohjeistavat retkelle osallistunet vastaamaan kyselyyn heti retken
jälkeen, kun tuntemukset ovat vielä tuoreessa muistissa.
Tutkimuksen havainnointilomaketta ja kyselyä ideoitiin yhdessä tilaajan kanssa ja testattiin ennen tutkimusta. Ne kuitenkin toteutettiin nopeassa aikataulussa. Tutkimuksen aikataulu määräytyi Keski-Suomen terveysmetsäopas -koulutuksen ja siihen liittyvien terveysmetsäretkien, sekä tukijan valmistumisaikataulun mukaan. Seuraavissa
tutkimuksissa on hyvä käyttää aikaa tutkimuksen tavoitteiden selkiinnyttämiseen ja
aineistonkeruutapojen suunnitteluun heti tutkimuksen alkuvaiheessa. Kun on selvillä,
mitä tietoa halutaan ja missä muodossa, saadaan parannettua tulosten luotettavuutta
ja hyödynnettävyyttä. Tämän tutkimuksen kyselyn ja havainnointilomakkeen sisältöä
ja mittareita tulee tarkastella kriittisesti. Jatkokehittäminen on tärkeää, jos niitä käytetään jatkossa pohjana keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.
Kyselytutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa oleellista on se, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet siihen sekä miten huolellisesti ja rehellisesti he ovat siihen
vastanneet (Hirsjärvi ym. 2016, 195). Tämän tutkimuksen kysely muotoiltiin Hirsjärven ym. (2016, 201–203) mainitsemien hyvän kyselyn laadintaohjeiden mukaan niin,
etteivät kysymykset sisältäneet kaksoismerkityksiä. Jokainen asia eriteltiin omaksi kysymyksekseen. Luotettavuuden arvioimiseksi osa kysymyksistä esitettiin käänteisinä.
Vastaukset olivat johdonmukaisia, joten voidaan päätellä, että vastaajat ovat lukeneet
kysymykset ja vastanneet niihin huolellisesti.
Havainnointilomakkeesta ei kysytty palautetta. Sähköiseen kyselyyn vastanneet antoivat kyselystä positiivista palautetta. Sen perusteella voidaan olettaa, etteivät niukat resurssit vaikuttaneet ainakaan oleellisen heikentävästi tutkimustulosten määrään tai
laatuun. Kyselyyn saatiin 67 vastausta ja havainnointilomakkeita palautui 17. Retkiä
pidettiin 15 eri kohteessa Keski-Suomessa, kuudelle eri kohderyhmälle. Aineiston laajuuden perusteella tulosten voidaan arvioida olevan yleistettävissä.
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5.2

Retkien toteutus

Ensimmäiset keskisuomalaiset terveysmetsäretket toteutettiin touko- ja heinäkuun aikana 2019. Jokainen terveysmetsäopas sai itse valita kohderyhmän, jolle piti kevään
terveysmetsäretken. Retkiä pidettiin melko kattavasti erilaisille kohderyhmille. Kuvioissa 6 ja 7 ryhmät on jaoteltu kohderyhmän sekä toteuttavan tahon toimintasektorin
mukaan.
Tutkimuksen terveysmetsäretkiä toteutettiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kaikkien retkien palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja retkien aikana koettiin hyvinvoinnin paranemista. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että terveysmetsä
on yleishyödyllinen malli, mitä voidaan soveltaa laajasti eri kohderyhmille Keski-Suomessa.
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KUVIO 6. Retkiä toteutettiin eri kohde ryhmille ja osana eri yhteiskunnan
toimintasektoreiden toimintaa. (n=98)

Tervehdyttävän luontokäynnin kestoksi on määritelty noin kaksi tuntia. Sinä aikana
luonnon elvyttävät vaikutukset ehtivät aktivoitua. (Tyrväinen ym. 2017, Leppänen &
Pajunen 2019b) Keskisuomalaiset terveysmetsäretket kestivät yhdestä neljään ja puoleen tuntiin. Keskiarvo oli 2,2 tuntia (N=16). Yhden terveysmetsäretken kesto puuttui
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aineistosta. Hallittu ajankäyttö on tärkeä osa terveysmetsäretkien toteutusta, koska se
luo turvallisuuden ja luotettavuuden tunnetta. (Leppänen & Pajunen 2019b) Ryhmien
koot olivat kahdesta kymmeneen henkilöä. Keskiarvo oli 5,8 henkilöä (N=17). Suurin
osa oppaista onnistui hallitussa ajan käytössä hyvin jo ensimmäisellä kerralla. Silti retket mahdollistivat levollisuuden ja rauhoittumisen kokemisen.

KUVIO 7. Terveysmetsäretkien kestot ja ryhmien koot.

Terveysmetsäretkien sisällön, kuten rauhoittumisen, läsnäolon ja luontoyhteyden syvenemisen sekä ryhmien hallittavuuden kannalta suurin suositeltava ryhmä koko on
noin kymmenen henkilöä (Leppänen & Pajunen 2019b). Suurin osa (88%) oppaista ja
lähes yhtä suuri osa (81%) osallistujista arvioi, että ryhmän koko retkillä oli ollut sopiva.
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KUVIO 8. Osallistujien kokemus ja oppaiden arvio terveysmetsäryhmien koon sopivuudesta.

Sääolosuhteet retkillä vaihtelivat aurinkoisesta puolipilviseen, sateeseen ja ukkoseen.
Joidenkin retkien aikana säätyyppi vaihtui retken aikana. Lämpötilat retkillä olivat
+9°C ja +27°C välillä. Keskiarvo oli +17°C. Retkillä koettiin sääolosuhteiden kannalta
monipuolista suomalaista kesäluontoa. Vastauksissa sääolosuhteet nousivat esille lähinnä luonnonvoimien muodossa. Ukkosenjylinän, sateen ja auringon yhdistelmä retkellä koettiin elämyksenä, kuten yksi osallistuja kuvaili vastauksessaan, "Ukkosen jylinä ja sade ja auringon yhdistelmä! Kuinka kauniiksi maisema muuttui!". Oppaat kokivat sateen, hyttyset ja retkien aikana muuttuvat sääolosuhteet haasteeksi retkien
suunnittelulle. Myös yhden retken toteutuspäivää siirrettiin runsaan sateen vuoksi,
jotta osallistujien turvallisuus voitiin taata. Retken jälkeen sääolosuhteet koettiin kuitenkin lähinnä postiviisiksi kokemuksiksi ja retken antia sekä mieleenpainuvuutta lisääviksi tekijöiksi. Vaihtelevat sääolosuhteet toivat retkiin lumoutumista ja pysähtymistä luonnon voimien äärelle.
Oppaat arvioivat retken toteutusta retken jälkeen. Oppaista lähes kaikki (94 %) olivat
sitä mieltä, että reitti oli valittu hyvin ja se oli ollut ryhmän kuntoon nähden sopiva.
Kaksi kolmasosaa (76%) oppaista arvioi, että retkellä oli ollut mukana sopivat varusteet ja ennakko-ohjeistus oli ollut riittävää.
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KUVIO 9. Oppaiden arvio retken onnistumisesta reitin valinnan, varusteiden ja ennakko-ohjeistuksen suhteen. (n=17)

Yksi tutkimuksen retkistä pidettiin pelkästään lapsille. Oppaan havaintojen ja lasten
palautteen perusteella lapset heittäytyivät tutkimaan luontoa kaikilla aisteilla, kuten
kommentti ” Sammalkylpy oli aluksi ällöä, mutta sitten se olikin ihan parasta!” antaa
ymmärtää. Lapsille läsnäolo luonnossa oli ollut luontaista. Myös lapset nostivat merkittäväksi kokemukseksi rauhoittumisen. Eräs lapsista kuvasi asiaa kommentissaan
näin ” Kaikki oli hiljaa, kun rauhoituttiin”. Innostus metsäretkiin syttyi lapsissa ja he
kommentoivat jatkoa muun muassa näin ” Mennäänkö joskus uudestaan ja otetaan
äidit ja isät mukaan!”.

5.3

Retkien sisältö

Terveysmetsäretkien oleellista sisältöä ovat rauhoittuminen, luontoyhteyden syveneminen, luonnon aistiminen, läsnäolo ja tiedon lisääminen niin luonnosta kauin luonnon hyvinvointihyödyistä. Selvästi yleisimmäksi terveysmetsäretkiin liitetyksi sanaksi
osallistujat mainitsivat pysähtymisen ja rauhoittumisen. Yleisimmät osallistujien terveysmetsäretkiin liittämät sanat on kuvattu kuviossa 10.
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KUVIO 10. Terveysmetsäretkille osallistuneiden vastaukset kysymykseen ”Mitä Terveysmetsä-retkestä tulee mieleesi?” (3-5 sanaa).

Terveysmetsäretkillä koettiin luontoa monipuolisesti kaikilla aisteilla. Lähes kaikki
(94%) osallistujista kuuli luonnon ääniä ja lähes yhtä moni (91%) näki kauniin maiseman. Suurin osa (85%) myös haisteli luonnon tuoksuja. Retkille osallistuneista yli
kolme neljäsosaa (79%) kosketti maata ja lähes saman verran (73%) keräsi luonnon
tuotteita. Tästä voidaan päätellä, että retkillä saatiin immuunipuolustusta vahvistavaa
mikrobialtistusta monipuolisesti. Avoimista vastauksista ilmeni aistien käyttö ja mikrobialtistus. Terveysmetsäretkiin liitettiin sanoja kuten: "hiljaisuus", "korkea näköala",
"värit", "luonnonkasvien maut" ja "sammalkylvyt".

40

Nuotio tai muu tulielementti sisältyi hieman alle puoleen (43%) retkistä. Nokipannukahvit ja tuli olivat avointen vastausten mukaan yksi retkien mieleen jäävistä kokemuksista.
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KUVIO 11. Osallistujien eniten kokemat asiat terveysmetsäretkillä. (n=67)

Puhelimen käyttö terveysmetsäretkillä herätti koulutuksessa keskustelua ja kiinnosti
myös työn tilaajaa. Luontoaltistus on sitä tehokkaampaa, mitä paremmin luonnossa
ollaan läsnä. Keskittyminen ja läsnäolo kärsivät, jos retkellä keskitytään medialaitteisiin. Leppäsen ja Pajusen (2019b) mukaan ryhmäläiset on hyvä ohjeistaa puhelimen
käytöstä niin, että sen voi jättää retkeltä pois kokonaan tai mukaan otettaessa ne olisi
hyvä laittaa äänettömälle. Heidän mukaansa on hyvä ohjeistaa myös valokuvien ottamisesta retkillä. Kuvia voi ottaa luonnosta, mutta kuvissa ei ole hyvä näkyä tunnistettavasti muita retkelle osallistujia. Tällainen ohjeistus lisää heidän kokemuksensa mukaan turvallisuuden tunnetta ja rentoa ilmapiiriä.
Keskisuomalaisille terveysmetsäretkille osallistuneilta kysyttiin, ohjeistiko opas heitä
puhelimen käytössä ja käyttivätkö he puhelinta terveysmetsäretkellä. Noin puolet
(52%) osallistujista vastasi oppaan ohjeistaneen puhelimen käytöstä retkellä. Oppaiden ohjeet olivat, että puhelin oli hyvä laittaa äänettömälle ja käyttää vain kuvaamiseen
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tai jättää kokonaan pois retkeltä. Retkelle osallistuneista lähes kaksikolmasosaa (67%)
vastasi, että ei ollut käyttänyt puhelinta retken aikana. Jos puhelinta käytettiin, sitä
käytettiin lähinnä kuvaamiseen. Muutama käytti puhelinta myös viestin kirjoittamiseen, puhelun vastaanottamiseen, kellon katsomiseen tai mukavan retkipaikan nimen
katsomiseen.

5.4

Retkikohteet

Tulosten mukaan noin kaksi kolmasosaa (63%) retkille osallistuneista pääsi
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KUVIO 12. Osallistujien vastaukset kysymykseen ”Oletko aiemmin käynyt retken
luontokohteessa?”.

Keskis-Suomesta löytyy oppaiden ja osallistujien vastausten perusteella helppokulkuisia luontokohteita, jotka ovat myös helposti saavutettavissa. Osallistujien vastauksissa
yleisimmät luontoelementit olivat metsä, kaunis maisema, monipuolinen luonto ja
vesi. Keskisuomalaisten terveysmetsäretkien kohteiden luonto on siis ollut monipuolista ja kohteissa on ollut elvyttävän luonnon ominaispiirteitä.
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KUVIO 13. Osallistujia retkikohteessa eniten kiinnostaneet elementit. (n=67)

Retkikohteiden yleisimmät luontoelementit olivat metsä, vesi ja maisema. Oppaat olivat suunnitelleet retket metsäisiin kohteisiin ja myös kaikki osallistujat kokivat retkillä
elvyttävää metsäluontoa (kuvio 14). Oppaiden havaintojen mukaan metsän koki kiinnostavaksi kuitenkin vain hieman yli puolet (65%) osallistujista. Vesielementti oli oppaiden suunnitelmien mukaan 76%:ssa kohteista, mutta osallistujat olivat kokeneet
vettä 85%:ssa kohteista. Oppaiden havaintojen mukaan vain hieman yli puolet (65%)
osallistujista koki vesielementin kiinnostavaksi. oppaat olivat suunnitelleet maiseman
tai näköalan vain alle puoleen retkistä (47%), mutta osallistujista 91% näki kauniin
maiseman retken aikana. Oppaiden havaintojen mukaan maiseman koki kiinnostavaksi 76% osallistujista. Osallistujat kokivat luonnossa selvästi enemmän elvyttäviä
elementtejä, kuin mitä oppaat olivat havainneet. Oppaat kokivat osallistujien luontokokemuksen laimeammaksi, vähemmän kiinnostavaksi, kuin osallistujien oma todellinen kokemus oli. Tähän saattoi vaikuttaa oppaan keskittyminen ryhmän ohjaamiseen, jolloin luonnon kiinnostavuutta ei ehditty havainnoida. Toisaalta osallistujissa
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saattoi olla ihmisiä, jotka käyvät luonnossa harvoin, jolloin laimeampikin luontokokemus saatetaan kokea vaikuttavana. Tämä osoittaa, että luonto on toimintaympäristönä
ennakoimaton. Luonnossa asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan. Jokaisen
luontokokemus on yksilöllinen ja sitä on toisen vaikea arvioida. Palautteen kerääminen terveysmetsäretkistä on siis tärkeää, jotta opas voi suunnitella ja kehittää toimintaa osallistujien kokemusten pohjalta, eikä vain omiin havaintoihinsa luottaen.
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KUVIO 14. Retkikohteiden yleisimmät luontoelementit vertailtuna oppaiden suunnitelmien, oppaiden havaintojen ja osallistujien kokemusten mukaan.

Ensimmäiset keskisuomalaiset terveysmetsäretket toteutettiin melko laajasti ympäri
Keski-Suomea 15 eri kohteessa. Terveysmetsäretkikohteiden valinnassa oleellista on
elpymistä edistävä ja monipuolinen luonto sekä hiljaisuus. Ihminen kokee hiljaisiksi
alueet, joilla vallitsevina ääninä ovat luonnon äänet. Retkikohteiden valinnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi Keski-Suomen liiton karttaa, mihin on merkattu vuonna
2013 määritellyt Keski-Suomen hiljaiset alueet (Jäntti 2013,30). Kuviossa 15 tutkimuksen terveysmetsäretkikohteet on merkattu tälle hiljaisten alueiden kartalle. Lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi maa- ja kotitalousnaisten karttaa, mihin on
koottu Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit, sisällöltään lajirikkaimmat luontotyypit (Maa- ja metsätalousnaiset 2019).
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KUVIO 15. Ensimmäisten kesisuomalaisten terveysmetsäretkien toteutuspaikat.
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5.5

Retkien vaikuttavuus

Tietoa ensimmäisten keskisuomalaisten terveysmetsäretkien vaikuttavuudesta kerättiin sekä oppailta että osallistujilta. Sipoon mallin mukainen terveysmetsätoiminta
muodostuu retkisarjojen kokonaisuuksista. Tämän tutkimuksen retket olivat yksittäisiä luontoretkiä. Tulokset osoittavat yksittäisilläkin retkillä olleen myönteisiä vaikutuksia mielialaan ja hyvinvointiin. Terveysmetsäoppaat arvioivat retken vaikutusta
ryhmän mielialaan, arvioimalla ryhmän tunnelmaan ennen retkeä ja sen jälkeen.
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KUVIO 16. Oppaiden havainnot terveysmetsäretken aikana tapahtuneessa ryhmän fiiliksen muutoksessa. (n=17)

Lähes kaikki retkille osallistuneet kokivat terveysmetsäretken vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa. Psykologisin testein ja aivokuvantamisella on tutkittu, että luonnossa kävelyn aikana ”huolikeskuksena” tunnetun isojenaivojen etulohkon aktiivisuus
vaimenee. Tämän on ositettu olevan yhteydessä masennukseen ja muihin mielenterveysongelmiin. Ihminen kokee luonnon ärsykkeet miellyttäviksi, jolloin ne tuovat levon hektisestä arjesta kuormittuneille aisteille ja tasapainottavat psykofyysistä kokonaisuutta (Leppänen ym. 2017, 26). Kuten kuvio 17 osoittaa, eniten retkien koettiin
vähentävän arkipäivän huolia mielessä. Seuraavaksi eniten retket lisäsivät rauhallisuuden, levollisuuden ja tyytyväisyyden tunnetta. Lähes kolme neljästä osallistujasta koki
myös energisyytensä ja onnellisuutensa lisääntyneen retken aikana.
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KUVIO 17. Osallistujien kokema terveysmetsäretkien vaikutus hyvinvoinnin muutokseen.

Tutkimustulokset osoittavat, että terveysmetsäretkillä oli selvästi luontoyhteyttä syventävä vaikutus. Osallistujista noin kaksi kolmas osaa (68%) koki luontoyhteytensä
syventyneen terveysmetsäretken aikana selvästi tai melko selvästi.
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KUVIO 18. Osallistujien arviot luontoyhteyden syvenemisestä retken aikana. (n=67)

Kyselyn mukaan terveysmetsäretkillä oli uutta annettavaa keskisuomalaisille, sillä yli
kolme neljäs osaa (80%) retkelle osallistuneista koki terveysmetsäretken antaneen
heille jotain uutta verrattuna aiempiin luontoretkiin, joilla he olivat käyneet.
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KUVIO 19. Osallistujien vastaukset kysymykseen ”Antoiko terveysmetsäretki sinulle
jotain uutta, verrattuna aiempiin luontoretkiisi”. (n=67)

Selvästi yleisin näillä metsäretkillä koettu uusi asia oli rauhoittuminen. Se mainittiin
35%:ssa vastauksista (N=52). Rauhoittuminen luonnon äärelle on yksi terveysmetsäretkien tavoitteista ja edistää luontoyhteyden syvenemistä. Tulokseen liittyen voidaan
pohtia, onko rauhoittuminen ylipäänsä nyky-yhteiskunnassa niin vähäistä, että se koetaan helposti lisäarvoksi. Vai liittyykö tulos nimenomaan terveysmetsäretkiin ja siihen, etteivät osallistujat ole aiemmin luonnossa ollessaan pysähtyneet kuuntelemaan,
katselamaan ja vain olemaan. Läsnäolo, levollisuus ja rauhallisuus sekä suorittamisen
puuttuminen tulivat esille useassa vastauksessa, kuten ”Tämä retki oli vain keskittyen
metsään.”.
Toiseksi yleisimmäksi retkillä koetuksi asiaksi vastauksissa nousi eri aistien käyttö. Se
mainittiin 25%:ssa vastauksista (N=52). Luonnon äänien kuuntelu, sammaleen haistelu ja luonnon antimien maistelu koettiin uusiksi metsäretkeen liittyviksi asioiksi.
Myös yksityiskohtien ja kauniiden maisemien katseleminen oli osalle vastaajista uutta.
Luonnon astiminen kaikilla aisteilla ilmeni selkeästi tuloksista, kuten vastauksessa:
”En ole ennen haistellut sammalta tai tiennyt miltä kelopuu tuntuu.”. Luontoon on siis
aiemmin menty helposti suorittamaan, lenkkeilemään tai esimerkiksi keräämään marjoja tai sieniä. Näillä retkillä keskityttiin vain luonnossa olemiseen.
Kolmanneksi uutuusarvoksi vastauksissa nousi luontotietouden lisääntyminen. Se
mainittiin 23%:ssa vastauksista (N=52). Osallistujat kokivat saavansa uutta tietoa
metsästä, puista ja luonnon vaikutuksista hyvinvointiin.

48

KUVIO 20. Osallistujien vastaukset kysymykseen ”Mitä uutta terveysmetsäretki antoi
sinulle?”. (n=52)

6

6.1

POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSAIHEET

Keskisuomalainen terveysmetsä-toimintamalli

Tämä tutkimus on luonut taustatietoa ja teoriapohjaa Keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan kehittämiselle. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat terveysmetsätoiminnalla olevan uutuusarvoa ja hyvinvointia parantavia sekä luontoyhteyttä vahvistavia vaikutuksia. Keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan kehittämistä kannattaa siis
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jatkaa. Keskisuomalaista terveysmetsätoimintaa voisi kehittää muista luonto- ja hyvinvointipalveluista erottuvuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta, esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin. Keskisuomalainen terveysmetsä-toimintamallia kehitettäessä
voidaan määritellä, mitkä ovat sen tunnuspiirteet ja vahvuudet? Tarvitaanko KeskiSuomeen terveysmetsätoimintaa koordinoivaa ja ohjaavaa tahoa ja minkä tahojen
kanssa toimintaa voisi toteuttaa yhteistyössä? Myös muut resurssit kuten toiminnan
rahoittaminen vaikuttaa oleellisesti Keskisuomalaisen terveysmetsän kehittymiseen.
Keskisuomalaisen terveysmetsän jatkokehittelyssä voitaisiin hyödyntää ensimmäisten
keskisuomalaisten terveysmetsäoppaiden kokemukset ja osaaminen, sekä heidän toiveensa, tarpeensa ja ideansa.
Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että Terveysmetsä on yleishyödyllinen malli, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen hyvinvointitoimintaan
Keski-Suomessa. Tulosten perusteella terveysmetsätoiminta sopisi hyvinvoinnin tukemisen työkaluksi ja menetelmäksi laajasti lapsista vanhuksiin ja sekä aktivoivasta ja
ennaltaehkäisevästä toiminnasta osaksi perusterveydenhuollon palveluja. Terveysmetsäretket voisivat olla osa esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perhetyön toimintaa,
koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointi toimintaa, osa työikäisten aktivointia ja ennaltaehkäisevää työtä, työhyvinvointitoimintaa tai sosiaalityötä. Jokaiselle kohderyhmälle toimintaa voisi muotoilla kohderyhmän tarpeiden mukaan niin, että terveysmetsätoiminnan perusajatukset säilyisivät ja toimintaa kehitettäisiin Sipoon mallia kunnioitten.
Jatkossa tutkimus- ja kehittämiskohteita voisivat olla myös yhteisten terveysmetsätyökalujen suunnittelu ja toteutus. Yksi näistä voisi olla esimerkiksi terveysmetsätoiminnan retkipankki, josta löytyisi erilaisia retkikokonaisuuksia ja hyväksi koettuja harjoituksia eri kohderyhmille. Toinen voisi olla sosiaalisen yhteydenpitokanavan luominen
ja ylläpito, missä keskisuomalaiset terveysmetsäoppaat voisivat jakaa kokemuksiaan
ja ideoitaan keskenään. Kolmas voisi olla Keskisuomalainen terveysmetsäkartta- ja
paikkasovelluksen kehittäminen. Se voisi olla esimerkiksi helposti käytettävä mobiilisovellus, missä Keski-Suomen terveysmetsäkohteet ja niiden tunnuspiirteet olisi merkitty kartalle, kuten Kehä Vihreän retitti Citynomandissa.
Kartta sovellukseen liittyen voisi selvittää löytyykö Keskis-Suomesta ainutlaatuisia,
muista maakunnista poikkeavia kulttuuriympäristöjä ja perinnebiotooppeja. Jos niitä
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löytyy, niin mistä päin ja olisivatko ne soveltuvia terveysmetsäkohteita. Kohteisiin ja
niiden käyttöön liittyen voisi myös selvittää tarvitseeko kohteiden käytöstä sopia
maanomistajien tai muiden tahojen kanssa. Tätä voisi kartoittaa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten Jyväskylän yliopiston, Metsähallituksen ja Keskis-Suomen liiton
kanssa.

6.2

Vaikuttavuus

Tutkimus osoittaa, että terveysmetsätoiminta voisi olla toimiva tapa motivoida keskisuomalaisia lähtemään luontoon yhä useammin, vahvistamaan luontoyhteyttä, saamaan lisätietoa luonnosta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä rauhoittumaan elvyttävässä luontoympäristössä. Mikä on pitkän aikavälin tavoite keskisuomalaiselle
terveysmetsätoiminnalle, jotta Keski-Suomessa päästään hyödyntämään terveysmetsätoiminnan hyödyt keskisuomalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Terveysmetsätoimintaan kuuluu tavoitteellisuus ja sitä kautta vaikutusten mittaaminen. Jatkossa on hyvä selvittää, mikä olisi toimiva tapa keskisuomalaisen terveysmetsätoiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa? Mitkä olisivat toimivat aineistonkeruumenetelmät? Mitä asioita kannattaa seurata ja millä mittareilla, jotta tulokset ovat helposti analysoitavissa, vertailtavissa ja hyödynnettävissä? Sopiiko terveysmetsäretken
luonteeseen esimerkiksi digitaalisten mittalaitteiden käyttö, vai heikentävätkö ne
oleellisesti läsnäoloa ja luontoyhteyden syvenemistä? Tilaajan kokemusten mukaan
Moodmetric-älysormusten käyttö metsäretkellä todensi metsäretkien aikana tapahtuneen jännitystä lieventävän vaikutuksen. Laitteiden käyttö koettiin kuitenkin ajan käytön vuoksi haastavaksi.
Tämän tutkimuksen terveysmetsäretket olivat yksittäisiä pilottiretkiä ja toiminnan testaamista Keski-Suomessa. Terveysmetsätoimintaan kuuluu Sipoon mallin mukaan
seitsemän retken sarjana toteutettavat luontoretkikokonaisuudet. Jos terveysmetsätoiminta jalkautuu Keski-Suomeen voisi jatkossa tutkia retkisarjoja ja niiden vaikuttavuutta esimerkiksi osana varhaiskasvatusta, nuorisotyötä tai vanhustenhuoltoa. Terveysmetsätoiminta voisi olla hyvä toimintatapa myös nuoriso ja järjestötyön kentällä
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toimiville yhteisöpedagogeille, joiden kompetensseina ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja kehittämisosaaminen.
Mihin terveysmetsätoiminta Keski-Suomessa jalkautuu. Otetaanko Terveysmetsä yhdeksi terveydenhoidon tukihoitomuodoksi vai muotoutuuko toiminta eri toimijoiden
toteuttamaksi ”Meijän metsä”-toiminnaksi, vai monien eri toimintatapojen yhdistelmäksi? Tuleeko terveysmetsätoiminnasta keino, jolla saadaan motivoitua keskisuomalaiset ottamaan luonto osaksi arkea ja hyvinvoinnin tukemista? Tutkimusten perusteella luontokäynnit eivät parannakaan ketään, mutta ne voivat kuitenkin toimia sysäyksenä elämäntapamuutokselle ja tukea heidän arjen hyvinvointiaan.
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LIITTEET
Liite 1. Paperinen havainnointilomake

TERVEYSMETSÄ-OPASKOULUTUS
HAVAINNOINTILOMAKE
Täytä taustatiedot ja ympyröi havaintojesi mukaan sopivat symbolit.

pvm: _______

kello:

_______

oma nimi: _____________________________

ENNEN RETKEÄ
ryhmä, kenelle Terveysmetsä-retki
toteutetaan

ryhmän koko

_______________

___ hlö

taustatiedot

naisia/ miehiä

retken kesto

___ / ___ ___v. - ___v. ___ h

paikkakunta

sijainti

ikärakenne

retken kohde

koordinaatit

__________________ _________________

________

luontokohde
mäntymetsä

kuusimetsä

sekametsä

vesielementti

näköala

nuotiopaikka

aurinkoinen

puolipilvinen

pilvinen

sateinen

myrskyisä

tuulinen

onnellinen

innostunut

iloinen

odottava

hämmentynyt

alakuloinen

vaikuttava
puuyksilö

iso kivi tai kallio

muurahaispesä/
hyönteiset

linnut/ eläimet

maisema/
näkymä

järvi/ puro

sää

____ c°
lämpötila

ryhmän fiilis
ennen retkeä

RETKEN AIKANA
ryhmäläisiä
kiinnostaneet
luontokohteet

pysähtyminen

avainsanoja &
keskusteltuja
asioita

äänet

tuoksut
värit

rauhallisuus

palautuminen

rentoutuminen
elämys

kiireettömyys

ihmiset

oma rauha

hyväksyminen
puhtaus
hiljaisuus

luonnon tuntu

luonnollisuus

kauneus

yhdessäolo

muita, mitä:

RETKEN JÄLKEEN
arvioi retken
onnistuminen
ennakko-ohjeistus
oli riittävää

reitti oli ryhmän
kuntoon sopiva

varusteet olivat
sopivat

kohde oli
luonnontilainen

ryhmän koko oli
sopiva

onnellinen

innostunut

iloinen

odottava

hämmentynyt

paikka oli helposti
saavutettava

ryhmän fiilis
retken jälkeen

muita havaintoja

alakuloinen

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ota paperista kuva ja lähetä tiina.savolainen@humak.fi tai vaikka WhatsAppin kautta 050-5852147. Kiitos!
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Liite 2. Sähköinen kysely
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