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1 JOHDANTO 

Luonto on olennainen osa suomalaisen sielunmaisemaa. Suomessa luonto on 

todellakin lähellä, sillä lähimetsä on keskimäärin 600 metrin päässä kodista 

(Sievänen & Neuvonen 2011, 185). Luonto merkitsee eri asioita riippuen siitä, 

mistä kontekstista asiaa katsoo, näkeekö metsän vihreänä maisemana vai ri-

susavottana. Ennen luonto oli osa arkea, jota nykyiset ikääntyneet ovat hyö-

dyntäneet saadakseen luonnon antimista ravintoa, kun taas nykyisin luon-

nosta on tullut vapaa-ajan viihdykettä ja keino rentoutua. Viime vuosina kiin-

nostus luonnossa liikkumiseen ja luontokokemusten positiivisiin hyvinvointivai-

kutuksiin on lisääntynyt. Luonnon vaikutuksia ihmiseen tutkitaan jatkuvasti 

enemmän, jolloin myös näyttö luonnon myönteisistä vaikutuksista ter-

veyteemme ja hyvinvointiimme on lisääntynyt. 

 

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi yhteisestä kiinnostuksesta luontoon sekä 

haluun toteuttaa jotain yhdessä muistisairaiden kanssa. Alzheimer’s Disease 

International (ADI) on julkaissut raportissaan ennusteen, jonka mukaan muisti-

sairauksia sairastavien määrä maailmassa kaksinkertaistuu kahdenkymme-

nen vuoden välein ollen lähes 75 miljoonaa vuonna 2030 ja 131 miljoonaa 

vuoteen 2050 mennessä (ADI 2015, 22).  Muistisairauksien yhä lisääntyessä 

on muistisairaiden hyvinvoinnin edistäminen yksi geronomin tärkeimpiä osaa-

misalueita. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui toteuttaa 

luontoon liittyvä sähköinen opas muistisairaille, joka mahdollistaisi luonnosta 

ja sen hyvinvointivaikutuksista nauttimisen myös heille, joille luonnossa liikku-

miseen ei välttämättä ole mahdollisuuksia. Toimeksiantajana opinnäytetyössä 

toimi Kouvolan seudun Muisti ry. Opas suunniteltiin ja toteutettiin kevään 2019 

aikana. Oppaaseen koottiin materiaalia, jonka avulla voidaan luoda yksilölli-

nen luontoavusteinen kokemus perustuen kunkin henkilön omaan elämänhis-

toriaan ja mieltymyksiin. Geronomiopintojen myötä on sisäistetty, kuinka oleel-

lista on huomioida ikääntynyt omana persoonana ja yksilönä eikä sairauskes-

keisesti ongelmiin painottuen. Tätä näkökantaa halutaan tuoda esille myös tu-

levina vanhustyön ammattilaisina. 

 

Opinnäytetyön viitekehys muodostuu luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimuk-

sesta, Green Care -toiminnan perusteista sekä muistisairaan toimintakyvyn tu-

kemisesta. Opinnäytetyössä kuvataan oppaan suunnittelun ja toteuttamisen 
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vaiheet. Opas toteutettiin palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen, jossa oleel-

lista toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi on ymmärtää asiakkaan olevan 

suunnittelun lähtökohta.  

 

2 LUONNON TERVEYSVAIKUTUKSET  

2.1 Luonnon vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on luonnosta saatuja terveyshyötyjä tarkas-

teltu yleensä mitattavissa olevien fyysisten muutosten avulla, esimerkiksi mit-

taamalla verenpainetta ja kortisolitasoja, jotka kertovat psyykkisen tilan muu-

toksista, kuten stressitason laskemisesta. Luontoympäristön vaikutusten on 

tutkimuksissa todennettu liittyvän fysiologisiin muutoksiin, muun muassa sydä-

men sykkeen ja ihon sähkönvälityskyvyn vaihteluun, alentuneeseen verenpai-

neeseen ja lihasjännitykseen sekä elimistön stressihormonien pitoisuuksiin. 

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin mitä vaikutuksia on, kun tutkimus-

ryhmä istui joko luonnossa metsässä tai kaupunkiympäristössä vilkasliikentei-

sen tien varrella. Johtopäätöksenä oli, että jo hyvin lyhytaikainen, 15 minuutin, 

luonnossa oleskelu rentouttaa. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää kaupunkisuun-

nittelussa rakentamalla viheralueita sairaaloiden, toimistojen ja asuinalueiden 

yhteyteen, joissa ihmiset viettävät paljon aikaa sisätiloissa. (Tsunetsugu ym. 

2013, 90–93.) 

 

Luonnosta saadut positiiviset hyödyt sekä hyvinvointiin että terveyteen ovat ol-

leet tutkimuskohteena etenkin henkilön itse kokemista muutoksista mielialaan, 

koetun terveyden kautta (Tyrväinen ym. 2014, 49.) Hollantilaisen tutkimuksen 

mukaan koettuun terveyteen vaikuttaa asuinalueen viheralueiden määrä. Vi-

heralueiden määrä korreloi hyvinvointivaikutuksiin; etenkin ikääntyneet, nuoret 

ja vähemmän koulutetut hyötyivät eniten. (Maas ym. 2006, 589.)  

 

Suomalaisista tutkijoista Erja Rappe on asiantuntija viherympäristöjen terveys- 

ja hyvinvointivaikutusten tutkimisessa ja soveltamisessa vanhustyössä (Ikäins-

tituutti 2019). Rappe on väitöskirjassaan tutkinut viheralueiden ja kasvien hoi-

tamisen hyvinvointivaikutuksia laitoksissa asuvien vanhuksien parissa nimen-

omaan heidän yksilöllisten kokemusten perusteella. Positiivisia vaikutuksia ko-

ettiin mielialassa, unen laadussa ja koetussa terveydessä. Kasvien hoitaminen 
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auttoi muistisairailla esiintyvän levottomuuden ja aggressiivisuuden lievittämi-

sessä. Kyselyyn vastanneet hoitajat olivat havainneet kasvien toimineen moni-

aistillisina virikkeinä, lisänneen positiivisia tunteita ja aktivoineen muistia muis-

tisairailla. Tehtyjen tutkimusten perusteella säännöllistä ulkoilua ja luontoläh-

töistä toimintaa lisäämällä on mahdollista saada positiivisia terveysvaikutuksia 

ikääntyneiden arkeen. (Rappe 2005, 30–41.) 

 

Luonnon, puutarhan ja eläinten positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen on 

tutkimuksissa todettu runsaasti. Myös sisätiloissa tapahtuvia luontoaltistuksia 

on tutkittu. Kanadassa toimistotyöntekijät arvioivat, kuinka tyytyväisiä he olivat 

työympäristöönsä. Arvioinnissa otettiin huomioon sosiaaliseen ympäristöön, 

kuten yksityisyyteen liittyviä tekijöitä, fyysisiä tekijöitä, kuten lämpötila ja ilman-

laatu sekä kolmantena tekijänä näkymä ulos. Hyvinvointi muodostuu näiden 

tekijöiden kokonaisuudesta. Työntekijöiden tyytyväisyys sisätiloihin on ratkai-

seva tekijä yksilöllisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Hyvinvointivaikutusten hyö-

dyt ovat saavutettavissa myös sisätiloissa, jos niiden suunnittelussa otetaan 

huomioon ympäristöarvot. Sisätilojen suunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota, 

sillä ulkonäkymä on tärkeä tekijä hyvinvoinnin lisäämisessä. (Dreyer ym. 

2018.) 

 

Tutkimuksissa on saatu näyttöä terveysvaikutuksista jo pelkästään luon-

tonäkymää katselemalla. Luonnon terveysvaikutuksia käsittelevässä kirjalli-

suudessa viitataan usein Roger S. Ulrichin tutkimuksiin. (Korpela 2007, 365–

367.) Esimerkiksi sairaalaympäristössä tehdyssä tutkimuksessa leikkauspoti-

laiden on havaittu toipuvan vuorokautta nopeammin sekä tulevan toimeen lie-

vemmällä kipulääkityksellä, kun ikkunasta oli näkymä tiiliseinän sijasta puis-

toon (Ulrich 1984, 421). Eniten huomiota on saanut koe luonto- ja kaupunki-

maisemien kuvien katselemisen vaikutuksista, joka oli ensimmäisiä tutkimuk-

sia etenkin fysiologisten reaktioiden mittaamisesta erilaisten maisemien katse-

lun yhteydessä. Kuvat oli jaettu kolmeen ryhmään: vesiaiheisiin luontokuviin, 

kasvillisuutta sisältäviin luontokuviin ja kaupunkinäkymiin, joissa ei ollut vettä 

eikä kasvillisuutta. Fysiologiset mittaukset osoittivat luontokuvien katselun ren-

touttavan enemmän kuin kaupunkikuvien katselun. Lisäksi erityisesti vettä si-

sältävien luontokuvien katselulla oli myönteisempiä vaikutuksia, kun tarkastel-

tiin henkilökohtaisia tuntemuksia. (Ulrich 1981, 525–552.)  
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Tutkijat ovat havainneet myös hyvin lyhyen aikaa kestävän luontokuvan tai ik-

kunasta luontoon katselun vaikuttavan positiivisesti, puhutaan mikrotauosta. 

Tutkimuksessa koehenkilöt katsoivat valokuvia kerrostalon viherkatosta ja ta-

vallisesta betonikatosta, jolloin huomattiin vain 40 sekunnin ajan tapahtuvan 

viherkaton kuvan katselun elvyttävän ja vahvistavan huomiokykyä. Lisäksi ha-

vaittiin kognitiivisen toiminnan muutoksia aivojen kortikaalisella alueella. Tämä 

on aiemmista tutkimuksista poiketen todella lyhyt aika, ottaen huomioon, että 

kyseessä oli kaupunkimaisemassa oleva viherkatto eikä perinteinen luonto-

kuva. (Lee ym. 2015, 182–188.) 

 

Luontokuvien vaikuttavuudesta muistisairailla on saatu näyttöä Yhdysval-

loissa. Tutkimuksessa selvitettiin luontokuvien ja mielekkään musiikin kuunte-

lemisen vaikutusta muistisairaiden käytöshäiriöihin ja keskittymiseen. Tutki-

muksessa todettiin luontokuvien katselulla ja musiikin kuuntelulla olevan posi-

tiivisia vaikutuksia käytöshäiriöiden vähenemiseen ja muistisairaan osallistu-

vuuteen. Tällä hyvin kustannustehokkaalla ja yksinkertaisella tavalla voidaan 

vaikuttaa muistisairaan hyvinvointiin lääkkeettömästi. (Eggert ym. 2015, 5–6.) 

 

2.2 Metsäkylpy 

Shinrin-yoku, suomennettuna metsäkylpy, on menetelmä, jonka Japanin maa- 

ja metsätalousministeriö kehitteli 1980-luvulla. Japanissa on useita sertifioituja 

terapiametsiä, joissa suunnitellusti ohjelman mukaan tehtyjen kävelyreittien 

tarkoituksena on edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Japanissa on tehty 

runsaasti tutkimuksia siitä, miten luonto vaikuttaa ihmisen fyysiseen ja psyyk-

kiseen terveyteen. Eräässä tutkimuksessa verrattiin kävelijöitä, joista osa kä-

veli kaupungissa ja osa metsässä. Saatujen tuloksien mukaan metsäkävelijöi-

den verenpaine, pulssi sekä kortisolipitoisuus alenivat, jonka johdosta koettu 

stressitaso laski ja rentoutuminen lisääntyi. (Tsunetsgu ym. 2007, 136–141.) 

Toisessa kenttätutkimuksessa yhteensä 280 henkilöä osallistui 24 eri metsä-

alueella tehtyyn tutkimukseen, jossa osallistujat kävelivät vuoropäivin sekä 

metsässä että kaupungissa. Heidän fyysisten reaktioiden mittaustuloksista 

kävi ilmi, että vaikutuksia oli etenkin kortisolin alentuneessa määrässä sekä 

sykkeen alenemisessa. Lisäksi havaittiin verenpaineen alentuneen, parasym-

paattisen hermoston toiminnan lisääntyneen ja alentaneen sympaattisen her-

moston toimintaa. Tutkimusten on katsottu osoittavan, että metsäkylvyt ovat 
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todistettavasti mahdollisuus kehittää lääkkeetöntä ja ennaltaehkäisevää ter-

veydenhoitoa. (Park ym. 2010, 18–26.) Japanissa tehdyssä tutkimuksessa toi-

mistotyöntekijät viettivät päivän metsäterapiaan suunnitellulla reitillä metsässä 

aistien luontoa ja tehden erilaisia harjoituksia, kuten meditointia ja vesiputouk-

sen katselua. Tutkimuksessa todettiin verenpaineen laskeneen ja tämän vai-

kutuksen säilyneen vielä viisi päivää metsäkävelyn jälkeen (Song ym. 2017).  

 

Myös Suomessa on viime vuosina alettu huomioimaan metsän hyvinvointivai-

kutuksia. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaoh-

jelma (2008–2025), jossa maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministe-

riö on rahoittanut yhteistoimintahankkeita. Monimuotoinen ja tervehdyttävä 

metsäluonto - kolme terveysmetsän toimintamallia (2014–2016) -hankkeen ta-

voitteena oli tervehdyttävien luontopalvelujen suunnittelu ja toteutus. Hank-

keessa kehitettiin terveysmetsäpalveluita järjestämällä metsäretkiä terveys-

metsä-reitillä Sipoonkorvessa kuntoutujille, diabeetikoille ja lievästi masentu-

neille. (Kuusela & Koskela 2017, 3.) Lisäksi hankkeen yhteydessä julkaistiin 

tietokirja Terveysmetsä: tunnista ja koe elvyttävä luonto, jonka kirjoittajat 

Marko Leppänen ja Adela Pajunen toimivat myös luontoretkien ohjaajina. Kir-

jassa käydään läpi terveysmetsälle ominaisia tunnuspiirteitä ja annetaan vink-

kejä erilaisiin metsässä tehtäviin harjoitteisiin. (Leppänen & Pajunen 2017, 

16.) Terveysmetsä-hankkeessa luotuja toimintamalleja on hyödynnetty myös 

muualla Suomessa, esimerkiksi Keski-Suomessa on käynnissä laaja hyvin-

voinnin edistämiseen tähtäävää yhteisöllistä toimintaa Meijän polku - liiku ja 

huilaa Keski-Suomessa 2017–2047 -hanke, jonka teemat ovat liikunta, lepo, 

luonto ja yhteisöllisyys. Järjestämällä terveysmetsäretkiä luonnossa voidaan 

kokea luonnon hyvinvointivaikutuksia ohjatuissa ryhmissä. (Meijän polku 

2019.) 

  

Suomalainen metsäkylpy -kirjassa tarkastellaan metsää monesta eri näkökul-

masta kuitenkin lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin viitaten. Kirjassa kerrotaan 

luontoyrittäjien metsäretkistä erilaisten ryhmien kanssa. Luonnossa kulkiessa 

kohdataan luontevasti esimerkiksi fyysisiä haasteita, jolloin syntyy myönteistä 

stressiä eli eustressiä. Psykologinen eustressi motivoi selviämään haasteista 

ja kehittää ihmistä. Luonnosta on moneksi, paitsi että sillä on rentouttava ja 

palauttava vaikutus, se saa myös haastamaan suorituskykyä. (Leppänen & 

Pajunen 2019, 10–47.) 
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3  GREEN CARE 

3.1 Vihreän hoivan historiaa 

Puutarhanhoidon terapeuttiset vaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Tao-

laisten tiedetään rakentaneen puutarhoja yli 2000 vuotta sitten niiden terveyttä 

edistävien vaikutusten vuoksi (Louv 2005, Suomen & Juusolan 2016, 23 mu-

kaan). Euroopassa on keskiajalla ollut muun muassa luostareissa ja sairaa-

loissa puutarhoja, joista on saatu satoa ruokapöytään sekä mieltä virkistäviä 

maisemapuutarhoja. 1800-luvun puolivälissä lääkärit alkoivat suositella puu-

tarhanhoitoa mielen virkistykseen. Yhdysvalloissa rakennettiin tuolloin psykiat-

risten sairaaloiden yhteyteen puutarhoja ja kasvimaita, joita hyödynnettiin 

osana potilaiden kuntoutusta. 1900-luvun alussa puutarhanhoito oli jo vakiintu-

nut osaksi amerikkalaisten psykiatristen sairaaloiden päiväohjelmaa. (Suomi & 

Juusola 2016, 23.) 

 

Myös Suomessa luonto on ollut monin tavoin osa terapeuttista toimintaa hoito-

laitoksissa, joita on rakennettu luonnonläheisiin paikkoihin. Puutarhoja ja kun-

touttavaa toimintaa luonnon parissa on ollut silloisissa mielisairaaloissa, vanki-

loissa, päihdehuollossa sekä vanhainkodeissa ja kehitysvammalaitoksissa. 

Kuitenkin avohoidon, uusien psyykelääkkeiden ja yksiköiden lakkauttamisen 

myötä puutarhaterapia on vähentynyt tai loppunut kokonaan tultaessa 1950-

luvulta tälle vuosituhannelle. (Suomi & Juusola 2016, 25.) Hyvä esimerkki on 

vuonna 1841 Helsinkiin meren rannalle rakennettu Lapinlahden mielisairaala, 

joka ei enää ole toiminnassa. Lapinlahden sairaassa potilaat olivat vastuulli-

sesti mukana puiston rakentamisessa ja hoitamisessa sekä osallistuivat puu-

tarhatöihin osana työtoimintaa, joten laitos oli lähes omavarainen ruoan suh-

teen. (Rappe ym. 2003,13–14.)  

 

Green Care -toiminnan perustana on ekopsykologia, joka on yksi psykologian 

suuntaus. Oleellista siinä on ihmisen ja luonnon välinen yhteys sekä kestävän 

kehityksen mukainen elämäntyyli. Ekopsykologian lähtökohtana on luonnosta 

vieraantumisen ennaltaehkäisy ja hoitaminen. Ekopsykologia painottaa ympä-

ristön vaikutusta ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Ekopsykologian mukaan 

ihmisen psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttaa synnynnäisten, fy-

siologisten ja sosiaalisten tekijöiden ohella myös ympäristö, jossa ihminen 
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elää. Ekopsykologia näkee ihmisen osana luontoa ja siksi luonnosta vieraan-

tunut elämäntyyli aiheuttaa sekä psyykkistä että fyysistä pahoinvointia. Eko-

psykologia kehittyi 1970- ja 1980-luvuilla psykologian ja ympäristöliikkeen yh-

teisvaikutuksesta. Ekoterapia puolestaan on terapiamuoto, joka on syntynyt 

ekopsykologian vanavedessä. Vaikka ekoterapia on monissa maissa vakiintu-

nut terapiamuoto, Suomessa psykologit ja psykoterapeutit käyttävät siitä nimi-

tystä luontoavusteinen psyko-, toiminta- tai kuvataideterapia. Luontoavustei-

sessa terapiassa hyödynnetään luontoympäristöä psyykkiseen elpymiseen, it-

setuntemuksen syventämiseen sekä itsetunnon, ihmissuhteiden ja sosiaalis-

ten taitojen vahvistamiseen. Suomessa tätä terapiaa on alettu käyttämään 

osana psykoterapiaa, kasvatustyötä ja kuntoutusta 2000-luvun alussa. (Suomi 

& Juusola 2016, 29.) 

 

3.2 Green Care -toiminta 

Suomessa Green Care -termi otettiin käyttöön 2000-luvun alussa. Green Care 

-toiminnassa luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti ihmisen hyvinvoinnin yllä-

pitämiseksi ja edistämiseksi. Green Care perustuu luontolähtöisiin menetel-

miin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä esimerkiksi metsässä ja puu-

tarhassa mutta myös kaupungeissa ja sisätiloissa. Toiminnan järjestämiseen 

on paljon erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä minkälaista toimintaa, missä ja 

kenelle järjestetään. Green Care -toiminnan kolme peruselementtiä ovat 

luonto, toiminta ja yhteisö. Elementtejä eri tavoin painottamalla ja yhdistämällä 

syntyvät toiminnan hyvinvointivaikutukset.  Luonto on toiminnan väline yhtei-

sölle, jolle osallisuus ja kokemus luonnon elvyttävyydestä ovat hyvinvointia li-

sääviä tekijöitä. (Soini & Vehmasto 2014,11–14.) Green Care -toiminnan vai-

kutukset ja vaikuttavuus -hankkeessa tarkasteltiin Yli-Viikarin mukaan hyvin-

vointivaikutusten muodostumista luontoympäristön, toiminnan ja yhteisön nä-

kökulmista. Tutkimuksissa todetut hyvinvointivaikutukset ovat jaoteltavissa 

neljään kategoriaan: luontoliikunnan fysiologiset vaikutukset, rauhoittava vai-

kutus, läsnäolon syventyminen ja myönteinen mieliala. (Yli-Viikari 2014, 52–

56.)  

 

Green Care -toiminta edellyttää ammatillisuutta, jolloin myös tavoitteet ja vas-

tuu on huomioitu toiminnassa. Green Care -termi on suomeksi jaettu luonto-
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hoivan ja luontovoiman käsitteisiin (kuva 1). Luontohoivaan kuuluu tavoitteelli-

nen terapia ja kuntoutus, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 

alaista toimintaa. Luontovoima on ennaltaehkäisevää, hyvinvointia ja toiminta-

kykyä ylläpitävää toimintaa. (Green Care Finland 2019a). Esimerkiksi hevosia 

käytetään kuntoutuksessa, jolloin on kyseessä luontohoiva, kun taas yrityksille 

markkinoidut työhyvinvointipäivän ratsastusretket ovat luontovoimaan kuulu-

vaa virkistystoimintaa. 

 

Kuva 1. Luontohoivaa ja luontovoimaa (Green Care Finland ry 2019b) 

 

Green Care -toimintaa voidaan harjoittaa hyvin erilaisissa ympäristöissä, ku-

ten puutarhassa, maaseudulla, puistossa, metsässä, kaupungissa tai sisäti-

loissa, lisäksi toimintaa voidaan järjestää eläinavusteisena. Monipuolisen toi-

minnan avulla saataisiin myös taloudellista hyötyä ikääntyneiden liikunnan ja 

voimaantumisen lisääntyessä. Myös kotona asuvien muistisairaiden luontoyh-

teyden säilymiseen tulisi kiinnittää huomiota. Kuitenkin ikääntyneille suunnattu 

luontoavusteinen toiminta keskittyy palveluasumisen piirissä oleville. Palvelu-

asuntojen pihapiiriin on esimerkiksi tehty yrttipuutarha tai kesäkanala tai hoi-

vakodissa vierailee kaverikoira. 
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4 MUISTISAIRAUKSIEN VAIKUTUKSET JA TOIMINTAKYVYN TUKEMI-

SEN TÄRKEYS 

Suomessa muistisairaita on arvioiden mukaan yli 190 000, joista suurin osa on 

yli 80-vuotiaita mutta työikäisiäkin on yli 7000 henkilöä (THL 2019). Muistisai-

raus on yhteiskunnalle kallein yksittäinen sairausdiagnoosi, sillä muistisairaus 

kestää pitkään ja muistisairas tarvitsee ihmisiä ympärilleen ja avuksi, lopulta 

vuorokauden ympäri. Muistisairauksien lisääntyessä tarvitaan uusia kuntoutta-

via menetelmiä ylläpitämään ja parantamaan muistisairaiden elämänlaatua ja 

toimintakykyä. Suurin osa muistisairaista asuu kotona, jolloin hoitajana on 

usein puoliso. Omaishoitajuus on usein itsekin iäkkäälle puolisolle sekä fyysi-

sesti että psyykkisesti kuormittavaa. (Hohenthal-Antin 2013, 15.) 

 

Kansallisen muistiohjelman yhtenä tavoitteena on muuttaa muistisairauksiin ja 

niitä sairastaviin ihmisiin liittyviä asenteita myönteisemmäksi, jotta muistisairai-

den yhdenvertaisuus ja mielekäs elämä olisi mahdollista (STM 2012, 10–11). 

Nykyisin muistisairaille pyritään antamaan mahdollisuus asua mahdollisimman 

pitkään kotona. Muistisairaus vaikuttaa arkeen monella tavoin ja on tärkeää 

tukea sekä muistisairaan että läheisten toimintakykyä. Muistisairaan arjessa 

tulisi hyödyntää ja ylläpitää sillä hetkellä olemassa olevia resursseja. Usein 

muistisairaan elämänpiiri kaventuu ja kodin ulkopuoliset aktiviteetit vähenevät, 

vieraassa paikassa saattaa esiintyä turvattomuuden tunnetta ja pelkoa vie-

raasta ympäristöstä. Turhautumisen estämiseksi kotona on hyvä olla miele-

kästä tekemistä, jota pyrittiin saamaan mukaan Luonto lähelle -oppaaseen 

sen sisältöä suunniteltaessa.  

 

4.1 Muistisairaudet ja niiden yleisiä oireita 

Muistisairauden vaikutuksesta muisti ja kognitiiviset toiminnot heikkenevät, jol-

loin seurauksena on toimintakyvyn heikkeneminen. Etenevistä muistisairauk-

sista yleisin on Alzheimerin tauti, joka on diagnosoitu noin 70 prosentilla muis-

tisairaista. Muita eteneviä muistisairauksia ovat aivoverenkiertosairaus, Lewyn 

kappale -muutoksiin liittyvät sairaudet kuten lewynkappaletauti, Parkinsonin 

taudin muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeumien aiheuttama muistisai-

raus. (Hallikainen 2014a, 13–14.)   
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Etenevien muistisairauksien oireet ovat yksilöllisiä mutta yleensä on havaitta-

vissa kognitiivisia oireita eli ongelmia ajan ja paikan tajussa, kielellisissä tehtä-

vissä, käsitteiden ymmärtämisessä sekä hahmottamisessa. Myös erilaiset 

käyttäytymismuutokset kuten tavaroiden keräily, ahdistuneisuus, masennus ja 

harha-aistimukset liittyvät muistisairauksiin. Lisäksi arkiaskareista selviytymi-

sessä ja omatoimisessa asioiden hoidossa esiintyvät vaikeudet ovat yleisiä oi-

reita. (Hallikainen 2014b, 45.)   

 

4.2 Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen 

Opinnäytetyössä käytetään yleistermiä muistisairas, koska pääosassa ei ole 

muistisairaus vaan ihminen itse. Kirjassa Mieleen tatuoitu minuus käsitellään 

ihmislähtöistä muistityötä. Professori Tom Kitwood kehitti termin ihmiseen kes-

kittynyt hoiva, jossa ihminen nähdään ennen sairautta. Ihmislähtöisessä hoi-

vassa keskeistä on vahvistaa muistisairaan elämänhallintaa hänen omien va-

lintojensa kautta sekä huomioida kommunikaation merkitys. (Kitwood 1997, 

Semin mukaan 2015, 8–10.) Mielekkään tekemisen avulla luodaan osallisuu-

den tunnetta ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita (mts. 101), joka auttaa muisti-

sairasta myös hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Muistisairaalle luontoyhtey-

den säilyminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta.  

 

On tärkeää huomioida jokainen muistisairas yksilönä. Muistisairauden aste 

vaikuttaa olennaisesti toimintakykyyn ja se tulee huomioida arjessa. Mielen 

hyvinvointi koostuu myönteisistä ja yksilöllisistä hyvinvoinnin kokemuksista, 

joiden avulla muistisairas voi vaikuttaa arjen merkityksellisyyteen ja omaehtoi-

seen tekemiseen (Heimonen & Mäki-Petäjä-Leinonen 2018, 22–23). Iäkäs ih-

minen tulee nähdä osallistujana ja toimijana, joka vaikuttaa omilla päätöksil-

lään tavoitteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa sekä arvioi omaa toimin-

taansa (STM 2017, 13). Luonnossa tapahtuvassa toiminnassa osallisuuden ja 

voimaantumisen tunteet syntyvät luontevasti ja mahdollistavat uusien roolien 

syntymisen, olennaista ei ole sairausdiagnoosi vaan toimiminen yhdessä ja 

omien taitojen hyödyntäminen. Toiminnallisuuden kautta voi vahvistaa omaa 

identiteettiään ja saada onnistumisen kokemuksia. Luontoympäristö auttaa 

muistisairasta myös vuodenaikojen hahmottamisessa, puutarhassa tehdään 

erilaisia töitä vuodenajasta riippuen. (Salovuori 2014, 80–87.) 
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Tietoinen muistelu on hyvää muisteluterapiaa, jota muistisairaskin voi tehdä 

joko yksin tai yhdessä läheisten kanssa. Oman elämän valokuvien katselu on 

muistisairaalle terapeuttista. Läheiselle muistelu muistisairaan kanssa on tär-

keä vuorovaikutuksen muoto ja keino tukea ikäihmisen elämän tarkoitukselli-

suuden tunnetta ja mielen hyvinvointia. (Vainikainen 2016, 100–101.) Muiste-

luterapialla voidaan vaikuttaa mielialassa ja käyttäytymisessä ilmeneviin nega-

tiivisiin muutoksiin ja vahvistaa omaa identiteettiä (Koponen & Vataja 2015; 

2017). Muistelun apukeinoina voi käyttää esimerkiksi valokuvia, tuoksuja tai 

musiikkia. Jokaisella ihmisellä eri aistit toimivat eri tavoin ja valokuvien visuaa-

lisuus, tuoksujen nostattamat muistot tai menneisyyden musiikki herättävät 

muistoja ja tunteita eri aistien kautta. (Vainikainen 2016, 101–102). Luonto ja 

rakennettu viherympäristö voi tukea minäkuvaa ja vahvistaa ajallista jatkumoa. 

Kasveihin liittyvät tuoksut herättävät muistoja ja luovat symbolista toivoa elä-

män jatkumisesta. (Rappe ym. 2003, 121.) Erilaisia aistikokemuksia voidaan 

huomioida myös luontolähtöisessä toiminnassa hyödyntämällä luonnon ääniä, 

tuoksuja ja materiaaleja.  

 

5 IKÄÄNTYNYT JA TEKNOLOGIA 

Teknologian avulla pystytään muistisairaille tuomaan erilaisia virikkeitä ja toi-

mintaa sekä ylläpitämään sosiaalisia suhteita, jos kotoa lähteminen on hanka-

loitunut. Teknologia mahdollistaa myös monipuolisten luontokokemusten luo-

misen sisätiloihin. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tuoda muistisairaan ko-

tiin mm. luonnon ääniä sekä luontokuvia ja -videoita monipuolisten luontoko-

kemusten rakentamiseen. Nuoret ikäluokat käyttävät tietokoneita ja teknolo-

giaa jokapäiväisessä elämässään kaiken aikaa, ja se on heille luonnollista. 

Vanhemmissa ikäluokissa tietokoneen käyttö ei kuitenkaan ole vielä itsestään 

selvää. Digitaalinen kuilu tarkoittaa teknologian käytöstä saadun hyödyn epä-

tasaista jakautumista. Yleensä se mielletään eri ikäryhmien väliseksi, mutta 

kyseessä ovat myös ikääntyneiden kesken olevat alueelliset ja koulutukselliset 

erot sekä erot eri-ikäisten ikääntyneiden välillä. (Wessmann ym. 2013, 8.) 

 

Jos toimintakyky on heikentynyt niin, että kotoa poistuminen on hankalaa tai 

etäisyys kodista erilaisiin tapahtumiin on pitkä, voidaan mielen hyvinvointia tu-

kea teknologiaa hyödyntämällä, esimerkiksi tabletin tai etäyhteyden avulla. On 

kuitenkin muistettava, että tässäkin asiassa tulisi teknologian käytön olla 
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ikääntyneen oma valinta eikä läheisten tai viranomaisten painostuksen tulos, 

jotta toiminta olisi eettisesti oikein. (Äijö &Tikkanen 2019, 174–181.) 

 

Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto 2018) uusimmassa tilastossa vuo-

delta 2018 kuvataan eri ikäryhmien internetin käyttöä. Noin puolet 75–89 -vuo-

tiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Kuitenkin jo 65–74-vuotiaiden ikä-

ryhmässä internetin käyttö on huomattavasti yleisempää. Vain 18 % tästä ikä-

ryhmästä vastasi, ettei ole koskaan käyttänyt internetiä (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Internetin käytön useus 2018, %-osuus väestöstä. (Suomen virallinen tilasto 

2018) 

Interne-

tin 

käyttö 

Käyttä-

nyt vii-

meisen 3 

kk ai-

kana 

Käyttää 

päivittäin 

tai lähes 

päivittäin 

Käyttää 

yleensä 

useita ker-

toja päi-

vässä 

Käyttää vii-

koittain 

(mutta ei 

päivittäin) 

Käyttää 

harvem-

min kuin 

viikoittain 

Ei ole 

käyttänyt 

internetiä 

koskaan 

16–24-v. 100 99 98 0 1 0 

25–34-v. 99 98 97 1 0 0 

35–44-v. 100 99 96 1 0 0 

45–54-v. 98 91 87 6 1 2 

55–64-v. 93 82 72 8 4 6 

65–74-v. 78 60 47 12 5 18 

75–89-v. 40 27 19 9 5 52 

 

Kehitys on kuitenkin nopeaa ja internetin käyttö vanhimmissa ikäryhmissä 

yleistyy koko ajan. Vuoden 2015 tilaston mukaan 75–89-vuotiaista 65 % ei ol-

lut käyttänyt internetiä koskaan (Suomen virallinen tilasto 2015).  

 

5.1 Teknologia osaksi arkea 

KÄKÄTE eli Käyttäjälle kätevä teknologia -projektissa (2010–2014) tutkittiin 

muun muassa ikääntyneiden omia kokemuksia teknologian käytöstä sekä tek-

nologian kehittämisestä ikääntyneille sopivammaksi elämänlaadun viitekehyk-

sestä. Yli 75-vuotiaat haastateltavat asuivat kotona, ja heistä suurin osa oli 
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naisia. Yleisin teknologinen laite osallistujilla oli tavallinen matkapuhelin. Tutki-

muksessa havaittiin kahtia jakautuneisuutta teknologisten laitteiden käytössä. 

Jos tutkimukseen osallistuneet hallitsivat tietokoneen käytön, myös asenteet 

teknologisten laitteiden hyödyntämiseen olivat myönteisempiä. Motiiveina 

käyttöön olivat arjen helpottuminen sekä taloudelliset säästöt esimerkiksi pu-

helinkuluissa, kun käytettiin Skype-nettipuhelua. Teknologian avulla ikäänty-

neiden sosiaalinen elämä monipuolistui, koska yhteydenpidon helpottumisen 

myötä myös kommunikointi lisääntyi. Haasteellisena koettiin esimerkiksi pank-

kiasioiden hoitaminen verkkopankissa sekä mahdolliset tietoturvallisuusuhat. 

(Wessmann ym. 2013, 5–43.)  

 

Teknologia toi turvaa ja iloa, mutta aiheutti myös ennakkoluuloja ja pelkoja. 

Yksilöllisellä opastuksella ja käyttäjälähtöisiä, ikääntyneiden mahdollisia rajoit-

teita huomioivia ohjelmia kehittämällä teknologiasta saatu hyöty on haittoja 

huomattavasti suurempi. Tekniikan kehittyessä laitteiden hinnat alenevat, jol-

loin hinta ei ole enää esteenä. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi puheohjattujen 

laitteiden kotikäyttö tulee varmasti lisääntymään ja helpottamaan ikääntynei-

den laitteiden käyttöön liittyviä ongelmia, koska teknistä osaamista niiden 

käyttöön tarvitaan aina vain vähemmän. Myös kotihoidon palveluja uudiste-

taan kotikäyntejä vähentämällä ja korvaamalla niitä virtuaalisilla etäyhteyksillä.  

 

Teknologian alakäsitteitä ovat ikä-, hyvinvointi- ja turvateknologia. Ikäteknolo-

gian tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöisiä laitteita ja palveluja ehkäisemään 

ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemistä. Hyvinvointiteknologian tarkoitus 

on toimintakyvyn ja terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Hyvinvointitekno-

logiaan kuuluva käsite on viriketeknologia, jonka tavoitteena on mahdollistaa 

aistikokemuksia, ajanvietettä ja virkistystä esimerkiksi äänikirjojen avulla. Pyr-

kimyksenä on ehkäistä virikeympäristön surkastumista yksipuoliseksi. Psyyk-

kisen ja kognitiivisen toimintakyvyn säilyessä positiivisempana voidaan vaikut-

taa esimerkiksi muistisairaiden käytösoireiden vähenemiseen. Turvateknolo-

gian tavoite on parantaa ihmisen turvallisuutta laitteiden avulla. (Forsberg ym. 

2014, 12–14.) 
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5.2 Luontokokemuksia virtuaalisesti 

Miina Sillanpään Säätiö on kehittänyt hanketoteutuksina kaksi verkkosivustoa: 

Muistipuiston ja Luontosivuston. Miina Sillanpään Säätiön (2019a) mukaan 

Muistipuisto on verkkosivusto, joka on suunniteltu nimenomaan muistisairaille 

ja ikääntyneille toimintakyvyn ja aivoterveyden edistämiseksi. Verkkopalvelu 

on kohderyhmän kanssa tehdyn yhteiskehittelyn tulos Miina Sillanpään Sää-

tiön ja Muistiliiton yhteisestä hankkeesta, joka toteutettiin Veikkaus Oy:n avus-

tuksella vuosina 2016–2019. Muistipuisto sisältää runsaasti tekemistä aivoter-

veyden, liikunnan, musiikin, muistelun, reseptien ja mielenhyvinvoinnin aihe-

alueilta. Muistipuistossa on paljon erilaisia harjoituksia aivoterveyden ylläpitä-

miseksi ja se sisältää myös rentoutumiseen suunniteltuja luontovideoita. 

 

Luontosivusto julkaistiin alkuvuodesta 2019, ja myös se on saanut tukea Veik-

kaus Oy:ltä. Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden 

omaishoivaan 2017–2019 -hankkeen tavoite on ikääntyneiden omaishoitajien 

ja hoidettavien hyvinvoinnin edistäminen järjestämällä työpajoja, luontoretkei-

lyä ryhmille ja kehittämällä Luontosivusto-verkkopalvelu. (Miina Sillanpään 

Säätiö 2019b.) Luontosivusto on jaettu vuodenaikojen mukaan. Jokaiselle 

vuodenajalle on luontoteemaan sopivaa katseltavaa, tekemistä ja tietoa. Mo-

lemmat sivustot ovat hyvin selkeitä ja helppokäyttöisiä ja sisältävät monipuo-

lista materiaalia. Myös visuaalisuuteen on panostettu, joten sivustoista löytyy 

paljon kauniita suomalaisia luontokuvia katseltavaksi.  

 

Tietokonepeleissä ja elokuvissa käytettyä teknologiaa on mahdollista hyödyn-

tää myös virtuaalisten luontoympäristöjen kehittämisessä, jolloin mukaan on 

mahdollista saada kuvan lisäksi jopa synteettisiä tuoksuja. Englantilainen tut-

kimusryhmä on kehittänyt virtuaalimaisemia, joihin on lisätty 3D-mallinnuksella 

eläimiä ja kasveja sekä lisätty digitaalisesti meren ja lintujen ääniä. (Depledge 

ym. 2011, 4662–4664.) Myös Suomessa tutkitaan virtuaaliluonnon hyödyntä-

mistä kehittämällä kaupallisia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vai-

kuttaa positiivisesti esimerkiksi työhyvinvointiin tai julkisten tilojen viihtyisyy-

teen. Luonnonvarakeskuksen (LUKE 2019) Joensuussa sijaitsevaan Metla-ta-

loon on rakennettu kaksi erilaista virtuaaliluontotilaa, joiden tarkoitus on ää-

nien ja valojen avulla luoda luontokokemuksia ilman perinteisiä luontokuvia.   
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Virtuaalitodellisuuden vaikutuksista ikääntyneisiin on tutkittu myös opinnäyte-

työssä USVA – Virtuaaliluonto ikäihmisille. Ikääntyneille näytettiin 360°:ista  

-luontovideota, jonka opiskelijat olivat heille tehneet paikallisesta saaristomai-

semasta. Tuloksissa havaittiin, että ikääntyneet olivat innokkaita kokeilemaan 

uutta ja kokivat tutun luontomaiseman positiivisena muistojen herättäjänä. 

(Helander & Nyby 2018, 29–47.) 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön aihe kehittyi yhteisen kiinnostuksen pohjalta, joten oli loogista 

tehdä opinnäytetyö parityönä. Kumpikin opinnäytetyön tekijöistä oli suorittanut 

kesällä 2017 kurssin ”Luontolähtöisen toiminnan perusteet sosiaali- ja terveys-

alalla” valinnaisena opintojaksona. Idea oppaasta syntyi halusta tehdä toimin-

nallinen opinnäytetyö, jonka kohderyhmä olisi muistisairaat ja aihealueena 

luonto. Luontolähtöistä toimintaa on kehitetty paljon puutarha- ja eläinavustei-

sen toiminnan parissa ja etenkin palveluasumisen yhteydessä. Kuitenkin myös 

kotona asuvia muistisairaita, joilla ei ole mahdollisuutta päästä luontoon, on 

maassamme paljon. Opinnäytetyöllä haluttiin luoda jotakin konkreettista, joka 

auttaisi myös kotona asuvia muistisairaita hyötymään luonnon hyvinvointivai-

kutuksista. 

 

6.1 Toimeksiantaja ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kouvolan seudun Muisti ry. Yhteyshenkilönä 

on Tarja Levonen, joka toimii Kymenlaakson muistiluotsin toiminnasta vastaa-

vana. Kouvolan seudun Muisti ry on jäsenenä valtakunnallisessa Muistilii-

tossa. Kouvolan seudun Muisti ry on perustettu vuonna 1990 ja sen toiminta-

alueena on Kouvola ja Iitti. Yhdistys hallinnoi Kymenlaakson Muistiluotsin toi-

mintaa, ja sen kumppanina toimii Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Muisti-

luotsi toimii yhteistyössä toiminta-alueensa kuntien sekä yksityisen ja kolman-

nen sektorin kanssa. Muistiluotsin toiminta on suunnattu muistisairaille ja hei-

dän läheisilleen sekä muille aivoterveydestään ja muistinsa huoltamisesta kiin-

nostuneille. (Kouvolan seudun Muisti ry 2017.)  

 

Opinnäytetyön ensisijaisina hyödynsaajina ovat muistisairaat, joiden hyvin-

voinnin ja elämänlaadun edistämiseksi opas toteutettiin. Oppaan avulla luo-
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daan yksilöllisiä luontokokemuksia, joiden avulla muistisairas voi saada elä-

myksiä luonnosta sekä hyötyä luonnon hyvinvointivaikutuksista kotona. Muisti-

sairaan kanssa oleva omainen tai ystävä voi oppaan avulla saada kontaktin 

muistisairaaseen ja muistella aiempia luontokokemuksia, joita saattaa tulla 

mieleen eri aistiärsykkeiden avulla. 

 

Toimeksiantaja, Kouvolan seudun Muisti ry, voi hyödyntää opasta toiminnas-

saan muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tukemaan muistisairaan ar-

jen hyvinvointia ja toimintakykyä. Opas on saatavilla yhdistyksen internetsi-

vuilta, joten se on saatavilla helposti laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Opas on 

myös hyödynnettävissä esimerkiksi hoiva-asumisessa, jossa työntekijät voivat 

käyttää opasta tukena suunnitellessaan viriketoimintaa asumisyksikön asuk-

kaille.  

 

6.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yhdessä muistisairaiden kanssa opas, 

jonka avulla muistisairaat voivat saada elvyttäviä luontokokemuksia nimen-

omaan sisätiloissa. Opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä sähköinen opas, 

jossa hyödynnetään luontoavusteista toimintaa muistisairaan kotona. Pää-

määränä oli tehdä helppokäyttöinen ja selkeä opas, jota muistisairas itse tai 

hänen omaishoitajansa, läheinen tai vapaaehtoinen voi hyödyntää arjen rikas-

tuttamiseksi. Samalla olisi mahdollisuus yhteiseen tekemiseen vaikkapa las-

tenlasten kanssa. Oppaan suunnittelussa oli oleellista käyttäjälähtöinen näkö-

kulma. Suunnitteluun otettiin mukaan muistisairaat, jolloin pystyttiin huomioi-

maan heidän tarpeitaan ja toiveitaan sekä tuottamaan heille osallisuuden ko-

kemuksia. 

 

Nykyisin vietetään paljon aikaa digitaalisilla laitteilla erilaisten verkkosivujen ja 

sovellusten parissa. Muistisairaille teknologiassa tällä hetkellä korostuu turval-

lisuusnäkökulma, mutta viihdekäyttöä ei niinkään ole huomioitu. Oppaaseen 

haluttiin koota materiaalia, jonka avulla myös muistisairas voi viihtyä digitaali-

sen maailman parissa ja samalla saada monipuolisia luontokokemuksia tekno-

logian avulla. Opas lisää muistisairaille suunnatun luontoavusteisen toiminnan 

tarjontaa. Oppaan avulla muistisairaat voivat tehdä omia valintoja siitä mitä 
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katsovat internetistä. Koottu materiaali antaa mahdollisuuden aktivoida muis-

telemista ja sitä kautta lisätä osallisuuden tunnetta. Opas voi toimia kimmok-

keena kiinnostua tutkimaan luontoa enemmänkin. Oppaan toivotaan myös li-

säävän yhteistä tekemistä ja keskustelun syntymistä läheisten kanssa. 

 

Oppaan lyhyen aikavälin tavoitteet ovat: 

- luoda mielekästä ja toimintakykyä tukevaa toimintaa muistisairaan 
kotiin 

- lisätä muistisairaiden osallisuutta ja toimijuutta 

- saada yksilöllisiä elämyksiä pohjautuen omiin kokemuksiin ja muis-

toihin oppaan materiaalia läpikäydessä 

- lisätä yhteisiä luontokokemuksia läheisten kanssa 

- lisätä muistisairaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen  

- hyödyntää olemassa olevia resursseja.  

 

Oppaalla tavoiteltavat pitkän aikavälin tavoitteet:  

- lisätä hyvinvointia arjessa 

- kehittää lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia muistisairaan 

psyykkisten oireiden hillitsemisessä 

- saada muistisairaita enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun 

- saada oppaalle laaja käyttäjäkunta valtakunnallisesti Muistiliiton 

kautta 

- lisätä luontoavusteista toimintaa   

- tuoda luontoavusteista toimintaa muistisairaan arkeen 

- kehittää luontoavusteista toimintaa. 

 

6.3 Riskit 

Oppaan tekemisen aikataulu oli tiukka. Jos oppaan suunnittelua olisi voinut 

tehdä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi toimimalla ryhmänohjaajana muisti-

sairaiden ryhmässä, vuorovaikutuksen kehittymiselle olisi ollut enemmän ai-

kaa. Yhteiskehittämisen työpajat tapahtuivat opinnäytetyöntekijöille ennalta 

tuntemattomien ryhmien kanssa. Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa 

aina myös osallistujien aktiivisuus ja heidän kiinnostuksensa asiaa kohtaan.  
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Oppaan julkaisu sähköisessä muodossa voi aiheuttaa sen, että kynnys käyt-

tää opasta saattaa muodostua toisille liian suureksi. Toisaalta olettamalla etu-

käteen, että muistisairaat eivät voi tai osaa käyttää internettiä, rajattaisiin hei-

dän oikeuksiaan. Lisäksi on huomioitava, että muistisairaat eivät ole ho-

mogeeninen ryhmä, vaan tekniset taidot vaihtelevat aivan kuten muillakin ih-

misryhmillä. Tarvittaessa opasta voi käyttää myös läheisen kanssa yhdessä. 

 

Oppaaseen on koottu linkkejä eri internetsivuille, joten on mahdollista, että lin-

kit eivät enää toimi, jos alkuperäinen tekijä siirtää sisällön muualle. Tämä vai-

kuttaa oppaan käytettävyyteen pitkällä aikavälillä. Lisäksi tekijänoikeudelliset 

seikat on selvitettävä tarkasti ennakkoon. Oppaaseen on koottu valmista ma-

teriaalia, joten tekijänoikeudelliset seikat on otettava huomioon, jotta tekijänoi-

keusrikkomuksia ei synny.  

 

7 OPPAAN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSPROSESSIN KUVAUS 

7.1 Oppaan suunnittelu 

Tammikuussa 2019 pidetyssä ensimmäisessä palaverissa esitelty idea op-

paasta kiinnosti Kouvolan seudun Muisti ry:n työntekijöitä ja he kokivat op-

paan tarpeelliseksi, joten ideaa oppaasta kehiteltiin ja tarkennettiin edelleen. 

Ensimmäisiä ratkaistavia asioita oli oppaan julkaisumuoto, julkaistaisiinko 

opas perinteisenä paperiversiona vai sähköisenä. Ideaa myös kahden eri ver-

sion, paperisen ja sähköisen, tekemisestä pohdittiin. Muistiyhdistyksen työnte-

kijöiden kanssa pidetyssä ideointipalaverissa päädyttiin yksimielisesti sähköi-

seen oppaaseen. Sähköinen opas toisi enemmän mahdollisuuksia sisällölli-

sesti ja koska haluttiin nimenomaan panostaa erityisesti oppaan visualisuu-

teen ja eri aisteja hyödyntävään sisältöön, oli oppaan tekeminen sähköisenä 

lopulta luonnollinen valinta. 

 

Maaliskuussa 2019 opinnäytetyön aihe esiteltiin Kouvolan seudun Muisti ry:n 

hallituksen kokouksessa. Opas herätti hallituksessa mielenkiintoa, ja se koet-

tiin ajankohtaiseksi ja hyödylliseksi. 
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7.1.1 Palvelumuotoilu 

Oppaan suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin palvelumuotoilun menetel-

miä. Ahonen (2017) tarkastelee palvelumuotoilua sosiaali- ja terveysalan pal-

velujen kehittämisen näkökulmasta. Palvelukulttuurin muutos vaatii ennakko-

luulotonta ja innovatiivista palvelujen kehittämistä. Palvelumuotoilun keskiössä 

on aina ihminen, palvelun käyttäjä eli asiakas. Palvelumuotoilun lähtökohtana 

on luoda tai muotoilla palveluja yhdessä kehittämällä, visuaalisten työmenetel-

mien avulla. Yhteiskehittämisen avulla lopputulos on monipuolinen ja vastaa 

mahdollisimman moneen tarpeeseen. Asiakasymmärrys on toiminnan ydinteh-

tävä, ilman ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja toiveista ei pystytä luomaan tar-

vittavia palveluja. Kehittämisessä on hyvä käyttää apuna visuaalisia menetel-

miä, kuten erilaisia kaavioita, joiden avulla asioita voi kuvata selkeämmin ja te-

hokkaammin, mikä tekee toiminnasta tuloksellista. Iteratiivisuus eli uudelleen 

kehittäminen niin kauan, kunnes tulos vastaa tavoitteita on yksi laadukkaan 

palvelumuotoilun tekijä. Palvelumuotoilun luovat työmenetelmät yhdistävät in-

tuitiivisuuden ja analyyttisyyden. Työmenetelmiä valittaessa on tärkeää huomi-

oida visuaalisuus, hyöty ja sopivuus projektiin ottaen huomioon tarpeen, ta-

voitteen ja olemassa olevat rajoitteet. (Ahonen 2017, 12–41.) 

 

Yhteiskehittäminen on osallistavaa toimintaa palvelun kehittämiseksi palvelu-

muotoilun menetelmien avulla. Tuulaniemen mukaan yhteiskehittämisen ta-

voite on huomioida mahdollisimman monipuolisesti suunnitteilla olevaan pal-

veluun vaikuttavia asioita jo heti alussa, josta saatavan tiedon analysoinnilla 

päästään parhaaseen lopputulokseen. Yhteiskehittämisen avulla voidaan eri-

laisia menetelmiä käyttämällä sitouttaa osallistujat sekä luovaan kehittämiseen 

että palvelun tuottamiseen. Palvelun käyttäjä on paras asiantuntija tarpeiden 

yksilöimiseen ja siihen mitä tarvitaan käytettävyyden onnistumiseen mutta pal-

velumuotoilija päättää sen, miten palvelu muodostetaan, jotta tavoite, budjetti 

ja aikataulu saavutetaan. (2011, 116–118.) 

 

7.1.2 Ryhmätyöskentely 

Niemistön (2004, 68) mukaan ryhmänohjaajan työ alkaa ryhmän tarkoituk-

sesta ennen kuin ryhmä on muodostettu. Ennen ryhmän muodostamista sel-

vennetään ryhmän varsinainen tarkoitus sekä tehdään suunnitelma ryhmän 
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toiminnasta. Kun mukana ryhmän perustamisessa on ulkoinen taho kuten or-

ganisaatio, ryhmätyöskentelyn ehtoja ja ryhmän tarkoitusta suunnitellaan yh-

teistyössä organisaation edustajan kanssa. Lopuksi tehdään ryhmätyön konk-

reettisemmat valmistelut kuten ryhmän kokoontumisen (missä ja milloin) tar-

kempi suunnittelu, ryhmän jäsenten valinta sekä käytännön valmistelut. 

 

Vuorovaikutus ryhmän kanssa alkaa, kun ryhmän jäsenet ovat saapuneet fyy-

sisesti paikalle. Kokoontumisen alkuun on ohjaajan sekä ryhmäläisten hyvä 

tehdä lyhyt esittäytyminen. Kun ryhmä kokoontuu, ohjaajan yksi tärkeimmistä 

tehtävistä on lämmittää ryhmä tehtäväänsä. Ryhmän virittäminen voi tapahtua 

kysymällä jäsenten mielipiteitä aiheesta tai se voi tapahtua toiminnallisesti, 

jonkin yhteisen tehtävän tai harjoituksen kautta. (Niemistö 2004, 81.) Ryhmä-

dynamiikka alkaa ja elää ryhmän vuorovaikutuksesta. Onnistunut vuorovaiku-

tus on prosessi, jossa vuorottelevat sekä sanalliset että sanattomat viestit. 

Ajatusten selkeä ilmaiseminen, kysyminen, havainnoiminen sekä kuuntelemi-

nen, toisten huomioiminen ja läsnäolo luovat onnistuneen vuorovaikutustilan-

teen. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 31–32). 

 

Ryhmätyöskentelyssä muistisairaan kanssa on tärkeää yrittää eläytyä mahdol-

lisimman hyvin muistisairaan maailmaan ja pyrkiä luomaan rauhallinen sekä 

turvallinen ilmapiiri (Mönkäre 2014, 90–91). Ihmisten välinen kohtaaminen ta-

pahtuu aina sekä sanallisen että sanattoman viestinnän välityksellä. Muistisai-

raan kohtaamisessa sanaton viestintä nousee suurempaan merkitykseen. 

Muistisairas on herkistynyt kehonkielelle ja aistii herkästi aidon läsnäolon ja 

arvostavan kohtaamisen. Äänensävy ja sen voimakkuus, puheen nopeus, 

kosketus, eleet ja ilmeet kertovat paljon. Muistisairaan kohtaamisessa on tär-

keää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen, sillä kyse on enemmän siitä, mi-

ten tehdään eikä niinkään siitä, mitä tehdään. Muistisairauden edetessä asia- 

ja henkilömuisti hämärtyvät mutta tunteet säilyvät. Tunteiden tunnistaminen 

muistisairaan toiminnan taustalla auttaa vuorovaikutustilanteissa. Muistisairas 

ei välttämättä osaa vastata kysymykseen miksi, mutta usein kysymykset kuka, 

mitä tai missä vievät eteenpäin. (Vainikainen 2016, 85–86.) 
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7.2 Oppaan toteutusprosessi 

Sosiaali- ja terveysalan keskiössä on ihminen, jolla on tietty tarve tai ongelma, 

johon hän tarvitsee ratkaisun. Palvelumuotoilun menetelmien avulla voidaan 

kehittää asiakaslähtöisiä, eettisiä ja tasa-arvoisia ratkaisuja. Palvelumuotoilu-

projektissa on tärkeää jakaa prosessi osiin, jotta toiminta olisi tehokasta. Aho-

nen (2017, 72) on jakanut prosessin viiteen eri osaan: 

1. Ymmärrys 
2. Muotoilu 
3. Kokeilu 
4. Toteutus 
5. Arviointi  

Kuva 2 havainnollistaa oppaan suunnitteluprosessin etenemisen. Alkuperäistä 

Ahosen luomaa prosessikaaviota on muokattu omaan projektiin sopivammaksi 

muun muassa jättämällä kokeiluvaihe pois aikataulullisista syistä. 

 
Kuva 2. Oppaan toteutusprosessi (Ahonen 2017, 72 mukailtuna) 

 

Oppaan toteutusprosessi oli monivaiheinen ja alkoi ideasta oppaaseen sekä 

oppaan tarpeen selvittämisestä. Kun tarve oppaan toteuttamiselle oli varmis-

tettu, aloitettiin oppaan kehittäminen. Tärkeää tässä vaiheessa oli luoda yhtei-

nen ymmärrys oppaasta ja aiheesta. Tässä ensimmäisessä vaiheessa luotiin 

määritelmä oppaasta sekä syvennyttiin aiheen teoriatietoon. Toteuttamispro-

sessin toinen vaihe oli suunnitteluvaihe, jonka tarkoituksena oli ideoida op-

paan sisältöä ja graafista ilmettä. Tässä vaiheessa tutustuttiin jo olemassa 

oleviin luontolähtöistä toimintaa hyödyntäviin materiaaleihin ja mahdollista op-

paaseen tulevaa materiaalia kerättiin runsaasti. Ideointi tapahtui yhteiskehittä-

misen työpajoissa yhdessä muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa. Op-
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paan sisältöä luonnosteltiin työpajoissa kerätyn materiaalin pohjalta sekä hyö-

dyntäen jo olemassa olevaa luontoaiheista materiaalia, kuten Yle Areenan 

luontosivustoja. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolinen koko-

naisuus, joka muodostuisi aistien ja niiden hyödyntämisen ympärille. Suunnit-

teluvaiheesta siirryttiin toteutusvaiheeseen, joka käsitti oppaan konkreettisen 

rakentamisen ja graafisen ilmeen luomisen. Kokonaisuudesta haluttiin selkeä 

ja visuaalinen hahmottamisen helpottamiseksi. Kaikesta kerätystä materiaa-

lista oppaaseen päätyi vain murto-osa ja osa materiaalista jäi hyödyntämättä 

esimerkiksi tekijänoikeudellisten seikkojen vuoksi. Viimeinen vaihe oli oppaan 

valmistuminen, jossa opas esiteltiin toimeksiantajalle ja yleisölle sekä julkais-

tiin Kouvolan seudun Muisti ry:n internetsivuilla. Viimeinen vaihe sisälsi myös 

palautteen keräämisen käyttäjiltä sekä toimeksiantajalta. 

 

7.2.1 Yhteiskehittämisen työpajat 

Opasta tehdessä yhteiskehittämisen keskiössä olivat muistisairaat, joten oli 

tärkeää kuulla heidän ideansa, näkemyksensä ja mielipiteensä siitä, minkälai-

nen oppaasta tulisi. Opasta suunniteltiin yhteistyössä sekä Muistiluotsityönte-

kijöiden että yhdistyksen suljettuihin ryhmiin osallistujien kesken. Muistiyhdis-

tyksen työntekijät ehdottivat sopivaksi katsomiaan ryhmiä, joihin osallistuvien 

kanssa opasta kehitettäisiin. Ryhmätapaamisista sovittiin muistiluotsityönteki-

jöiden kanssa ja käytössä oli Muistiyhdistyksen kokoustila. 

 

Yhteiskehittämisen avulla haluttiin saada muistisairaat mukaan oppaan suun-

nitteluun. Työpajasta tehtiin kutsu ja tiedote (liite 1), jonka muistiyhdistyksen 

työntekijä jakoi ryhmään osallistujille. Ensimmäinen työpaja järjestettiin maa-

liskuussa Kunnon muisti- ryhmälle, joka on muistisairaille tarkoitettu vertais-

ryhmä. Paikalla oli yhdeksän ryhmän jäsentä sekä ryhmän ohjaajana toimiva 

Muistiluotsin työntekijä. Pääpaino tilaisuudessa oli graafiseen suunnitteluun 

liittyvien huomioiden ja mielipiteiden keräämisessä sekä materiaalin toimivuu-

den testaamisessa kohderyhmälle. Työpajaa varten oli tehty Powerpoint-esi-

tys (liite 2), johon oli koottu läpikäytäviä asioita. Tilaisuutta varten valikoitua 

esitemateriaalia yhdessä läpikäymällä saatiin hyviä huomioita siitä, mitkä asiat 

koettiin tärkeinä ja hyvinä luettavuuden ja selkeyden kannalta. Työpaja eteni 

etukäteen suunnitellun rungon mukaan. Ryhmäläisille esiteltiin oppaaseen 
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suunniteltua materiaalia, jonka yhteydessä kuunneltiin ja havainnoitiin osallis-

tujien ajatuksia, näkemyksiä, tarpeita ja toiveita aiheesta. Työpajan aikana kir-

jattiin ylös ryhmäläisten ajatuksia ja kommentteja. Esimerkiksi saatiin mielipi-

teitä oppaan julkaisusta sähköisessä muodossa:  

 

kehitys kulkee kumminkin eteenpäin 

suunta tulevaisuuteen  

 

Tilaisuuden alussa osallistujat saivat valita tilaisuutta varten tehdyistä luontoai-

heisista kuvakorteista mieleisiä, näin pyrittiin avaamaan keskustelua ja suun-

taamaan huomio aiheeseen. Luontokuvat herättivät erilaisia yksilöllisiä muis-

toja, joista syntyi keskustelua, esimerkiksi Lapin luonto, kukkien nimien muis-

telu ja vesistöt kuten Kymijoki ja Saimaa. Keskustelun myötä syntyi tärkeä 

huomio siitä, että oppaaseen tulisi ottaa mukaan myös miehiseksi koettuja asi-

oita kuten metsästys ja kalastus.  

 

Toinen työpaja järjestettiin läheisten ryhmälle huhtikuussa. Ryhmän jäsenistä 

oli paikalla neljä, lisäksi mukana oli myös ryhmänohjaaja. Keskusteluissa kävi 

ilmi, että on tarvetta erilaisten luontoaiheisten linkkien kokoamiselle yhteen, 

sillä esitetty materiaali oli osallistujille uutta ja he kokivat sen mielenkiin-

toiseksi. Huomionarvoista oli, että sopivan materiaalin löytäminen internetistä 

koettiin hankalaksi, joten oppaaseen koottuja linkkejä pidettiin tarpeellisena.  

 

7.2.2 Selkokieli ja typografia 

Yksi tärkeä seikka oppaan toteutuksessa oli huomioida luettavuuteen liittyviä 

haasteita. Jotta oppaasta tulisi mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen, to-

teutuksessa otettiin huomioon selkokielisyyteen liittyviä kriteereitä. Selkokieli 

on sisällöltään ja sanastoltaan yksinkertaista, koska se on suunnattu lukijalle, 

jolla on kielellisiä vaikeuksia. Tekstin laatiminen niin, että se sisältää lyhyitä 

lauseita ja isokokoisia, selkeitä kuvia auttaa muistisairasta ymmärtämään lu-

kemaansa, lisäksi toisto auttaa muistamisessa. (Leskelä 2019, 93–100.) 

 

Selkeän sisällön lisäksi luettavuuteen liittyy myös typografia, jonka Itkonen 

määrittelee kirjaintyyppien valinnaksi ja käytöksi (Itkonen 2012, 11). Kirjaintyy-
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pin valinnassa otettiin huomioon selkeyteen ja luettavuuteen vaikuttavia teki-

jöitä. Selkokieliseen julkaisuun sopivan kirjaintyypin valinnassa huomioitavia 

tekijöitä ovat: kirjaimen viivojen paksuus ei saa vaihdella liikaa, kirjain ei saa 

olla liian kapea eikä liian ohut sekä se, että kirjainten muoto ei ole poikkeava 

vaan helposti tunnistettavissa, jolloin teksti on helppolukuista (Itkonen 2006, 

73–74). 

 

 

Kuva 3. Esimerkki Arimo-kirjaintyypistä Luonto lähelle-oppaasta. 

 

Kirjaintyypiksi valittiin Arimo (kuva 3), joka on Arial-kirjaintyypin kaltainen mi-

toitukseltaan mutta parempi näytöltä luettaessa (Google Fonts 2019). Arimo 

on kirjaintyyliltään groteski eli päätteetön ja tasavahva viivoitukseltaan (Itko-

nen 2012, 12).  

 

7.2.3 Tekijänoikeuslaki 

Oppaan materiaalia valittaessa oli huomioitava tekijänoikeuslaki ja sen asetta-

mat rajoitteet. Oppaassa käytettävän materiaalin valintaa harkittiin tarkasti, 

jotta tuotos olisi eettisesti ja tekijänoikeudellisesti oikeaoppinen eikä vahingos-

sakaan päädyttäisi plagiointiin. Tekijänoikeuslain 43. §:n mukaan Suomessa 

tekijänoikeus on ETA-alueelta peräisin oleviin teoksiin voimassa automaatti-

sesti tekijän eläessä sekä 70 vuotta tekijän tai useamman tekijän ollessa ky-

seessä viimeksi kuolleen kuolinvuoden päättymisestä (Tekijänoikeuslaki 

22.12.1995/1654). Tekijänoikeudellinen suoja-aika oli otettava huomioon esi-

merkiksi silloin, kun valittiin runoja oppaaseen.  

 

Tekijöillä on lain mukaan oppaaseen tekijänoikeus, mutta sitä haluttiin koros-

taa käyttämällä oppaassa CC-lisenssimerkintää. Lisenssimerkinnällä pyrittiin 

varmistamaan se, että oppaassa käytetyt valokuvaajan valokuvat eivät ole jul-
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kisesti jaettavissa. Oppaaseen valittiin CC BY-NC-ND 4.0 -lisenssi (Attribu-

tion-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International), jonka mukaan voi ai-

neistoa kopioida ja jakaa seuraavin rajauksin:  

- lähde on mainittava 

- aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen 

- muutosten tekeminen ja muunnellun aineiston jakaminen ei ole sallit-

tua. (Creative Commons 2019.) 

 

7.3 Oppaan toteutus ja julkaisu 

Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona (liite 

3) toteutettiin Canva-suunnitteluohjelman avulla. Suunnitteluohjelma tarjoaa 

laajasti valmiita ilmaisia suunnittelumalleja erilaisten esitteiden ja julisteiden 

suunnitteluun. Helppokäyttöinen ohjelma oli suureksi avuksi oppaan graafi-

sessa suunnittelussa. Ohjelmasta hyödynnettiin mm. erilaisia kehyksiä ja ele-

menttejä oppaan sivuille. Oppaan rakenteen ja graafisen ilmeen perustana oli-

vat visiot visuaalisuudesta, selkeydestä sekä aisteihin perustuvasta jaotte-

lusta. Oppaan alkuun laadittiin ohjesivu (kuva 4), jossa kerrotaan, miten 

opasta käytetään. Oppaan käytettävyyden helpottamiseksi valittiin Canva-oh-

jelmasta oppaaseen kaksi ohjaavaa kuviota, lamppu ja nuoli. 
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Kuva 4. Oppaan ohjesivu.  

 

Lamppu- ja nuolisymbolit toistuvat oppaan sivuilla selventäen sivujen sisältöä. 

Linkit internetsivuille on helppo havaita sivuilta löytyvän nuolikuvion avulla. 

 

Oppaan pääosiot ovat: näe luonto, kuuntele luontoa, haistele ja maistele, 

muistele sekä rentoudu. Jokaisen pääosion alta löytyy osion teemaan liittyviä 

vinkkejä tekemiseen sekä linkkejä verkkosivustojen materiaaliin. Oppaan lo-

pusta löytyy vielä erillinen linkkivinkkisivu, jossa kerrotaan kolmesta hyväksi 

havaitusta luontoaiheista tekemistä sisältävästä sivustosta sekä ohjesivu 

Matka maailman ympäri -selkokirjan äärelle. Selkokirja on oppaan aiheeseen 

liittyen suunniteltu erillinen verkkokirja, jonka tarkoituksena muistelun lisäksi 

on innostaa tekemään omia verkkokirjoja yhdessä läheisten kanssa. Verkko-

kirjan tekemiseen käytettiin Papunetin verkkosivustolta Papuri-verkkokirjatyö-

kalua.  “Luontomatka maailman ympäri”- kirjaan valittiin visuaalisesti näyttäviä 

luontokuvia eri puolilta maailmaa maksuttomasta Unsplash -kuvapankista. 
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Oppaan sivuille sijoiteltiin runsaasti raikkaita ja selkeitä luontokuvia aistien ja 

muistojen herättelemiseksi. Oppaaseen haluttiin kuvia, jotka ovat helposti tun-

nistettavissa suomalaiseksi luontomaisemaksi ja tukevat tekstiä. Suurin osa 

oppaan valokuvista saatiin käyttöön tutulta harrastelijavalokuvaajalta. Näiden 

kuvien lisäksi oppaassa on valokuvia Canva -ohjelman kuvapankista sekä 

mustavalkokuvia Suomen valokuvataiteenmuseon arkistosta. 

 

Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona jul-

kaistiin toukokuussa PDF-muodossa Kouvolan seudun Muistiyhdistyksen 

verkkosivuilla materiaalia ja linkkejä-osiossa. Oppaan julkaisun yhteyteen 

suunniteltiin tilaisuus, jossa esiteltiin tuotosta. Oppaan esittelytilaisuutta mark-

kinoitiin muistiyhdistyksen jäsenkirjeessä, johon laadittiin liitteeksi tiedote ja 

kutsu (liite 4). Oppaan esittelytilaisuus pidettiin 21.5.2019 Kouvolan seudun 

Muisti ry:n kokoustilassa. Paikalla oli 15 henkilöä, joista suurin osa oli osallis-

tunut oppaan suunnittelutyöpajaan sekä lisäksi heidän läheisiään. Alkuun käy-

tiin läpi yhdessä oppaan sisältöä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 

saatiin tilaisuutta varten käyttöön neljä tablettia, joiden avulla tutustuttiin op-

paaseen lähemmin. Tilaisuudessa kerättiin palautetta oppaasta sekä muisti-

sairailta että läheisiltä. Lisäksi vapaaehtoisille testaajille jaettiin palautelo-

make, joka pyydettiin palauttamaan postitse 10. elokuuta mennessä, kun 

opasta on käytetty useamman kerran. Valmiista oppaasta pyydettiin kirjallista 

palautetta myös toimeksiantajalta. 

 

Oppaan esittelytilaisuuden lisäksi toimeksiantaja esitti kutsun tulla esittele-

mään opasta Kouvolan seudun Muistin ry:n järjestämään Muistifoorumiin 22. 

toukokuuta. Muistifoorumin yleisönä oli paikallisia alan ammattilaisia, joista 

etenkin palvelutaloissa työskentelevät olivat kiinnostuneita oppaan tarjoa-

masta valmiiksi kootusta materiaalista, jota on mahdollista hyödyntää myös 

ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä oleville henkilöille. 

 

Oppaan toteuttamiseen ja esittelyyn liittyvät kustannukset syntyivät esittelyti-

laisuuden kahvitarjoilusta sekä kyselylomakkeen palautuskuoren postimer-

keistä. Lisäksi oppaan esittelytilaisuuteen tulostettiin muutama kappale opasta 

paperisena versiona. Kustannuksista vastasi Kouvolan seudun Muisti ry.  
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7.4 Oppaasta kerätty palaute 

Suullista palautetta kerättiin työpajojen yhteydessä, kirjallisesti esittelytilaisuu-

dessa ja palautelomakkeella. Palautteen tarkoitus oli saada selville, kuinka 

hyödylliseksi ja käyttökelpoiseksi opas koettiin. Palautteen perusteella on 

myös mahdollista kehittää ideaa eteenpäin ja luoda jotain uutta aiheen ympä-

rille. 

 

Esittelytilaisuudessa 21.5. saatu kirjallinen palaute:  

• Luonto on erittäin tärkeä, etenkin lenkillä erinäiset lintujen äänet. Kun 

yrittää saada niitten äänistä selvää.   

• Mielenkiintoinen, ihan hyvä kun tällaisia oppaita tehdään.  

• Ensivaikutelma:  

o Mielenkiintoinen  

o Monipuolisesti koottu  

o Linkit hyviä, ei ehkä tulisi muuten etsittyä  

• Monipuolinen, mielenkiintoinen, jos et jaksa lähteä ulos niin avaa netti, 

liikun luonnossa paljon mutta voi siihen tutustua näinkin.  

• Opas on ihan ok ja oli mielenkiintoinen.  

• Herättää mielenkiintoa, uteliaisuutta. Kaunis, kuvitettu, selkeä.  

• Kiitos osanotosta oli mielenkiintoista.  

• Luontopolkuja ohjaajan opastuksella matka n.5 km.  

• Hyödyllinen, helppo, hyvin kirjoitettu. Kiitos.  

 

Selkokirjasta: Oli mukava katsella ja kuunnella ja plussaa siitä, että sai uutta 

tietoa samalla. 

 

Oppaan esittelytilaisuudessa pyydettiin vapaaehtoisia testaamaan opasta ke-

sän ajan ja antamaan siitä palautetta valmiiksi laaditulla palautelomakkeella. 

Vapaaehtoisia muistisairaita tai omaishoitaja-muistisairaspareja ilmoittautui 

neljä. Tarkoituksena oli, että he kesän aikana tutustuisivat ja käyttäisivät 

opasta ja antaisivat palautetta oppaasta kokemustensa perusteella. Neljästä 

lomakkeesta kolme palautui määräaikaan mennessä. Opasta käytti sekä 

muistisairas yksin että yhdessä läheisen kanssa. Kesän aikana vastaajat käyt-

tivät opasta yli viisi kertaa. Opas koettiin helpoksi käyttää. Kiinnostavammaksi 

sisällöksi oppaassa koettiin valokuvat menneiltä vuosilta sekä vinkki WWF:n 
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Luontolive -sivustoon. Kaikki vastaajista kokivat, että saivat oppaasta uutta tie-

toa, tekemistä ja hyötyä. Opas myös innosti muistelemaan ja sai aikaan posi-

tiivisia tunteita. Vastaajat aikovat käyttää opasta myös tulevaisuudessa. Va-

paaseen kenttään vastaajat olivat kommentoineet seuraavaa: 

 

Valokuvat menneiltä vuosilta. Menneet hyvät ajat kannattaa jakaa. 

 

Puolisoni ei käytä tietokonetta mutta on ollut kiinnostunut kaikesta uudesta tie-

dosta mitä sieltä löytyy. 

 

Toimeksiantaja antoi oppaasta suullisen palautteen oppaan julkaisemisen jäl-

keen. Toimeksiantaja oli oppaaseen tyytyväinen ja kaikki muistiluotsityönteki-

jät kuvailivat opasta onnistuneeksi, etenkin visuaaliseen ilmeeseen oltiin tyyty-

väisiä. Toimeksiantaja näki oppaan hyödylliseksi toiminnalleen.  

 

8 ARVIOINTI 

8.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu tuotoksesta eli produktista, joka tässä ta-

pauksessa on opas, sekä projektista kirjoitetusta raportista, jossa kuvaillaan 

prosessin eri vaiheet sekä arvioidaan prosessin onnistumista. Raportissa ar-

gumentoidaan aiempien tutkimusten avulla aihetta. Käytettyjen lähteiden mer-

kitsemiseen sekä raportin rakenteen ja tekstin johdonmukaisuuteen on kiinni-

tettävä huomiota. Teoreettinen viitekehys tukee opinnäytetyötä ja toimii perus-

teluna työn tarkoituksenmukaisuudelle. Opinnäytetyön produkti on paitsi hyö-

dyllinen toimeksiantajalle myös osa opiskelijan ammatillista kasvua. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 65–82.) 

 

Opinnäytetyön koostuminen kahdesta eri osasta, oppaasta ja raportista, auttoi 

projektin rytmityksessä ja aikatauluttamisessa. Opinnäytetyön suunnitteluvai-

heessa laaditussa aikataulussa pysyttiin koko prosessin ajan. Aikataulussa 

pysymiseen auttoi jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa laadittu tarkka pro-

sessisuunnitelma. Opinnäytetyön toteuttamisen eri vaiheet käytiin läpi suunni-

telman mukaisesti eikä isoja yllätyksiä tullut. Ainoana muutoksena alkuperäi-

seen suunnitelmaan nähden oppaan pilotointivaihe jäi pois, koska siihen ei ol-
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lut varattu tarpeeksi aikaa alkuperäisessä aikataulussa ja opas haluttiin saat-

taa valmiiksi alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin. Oppaan pilotointivaiheen 

jäädessä pois aikataulun kireyden vuoksi osa alkuperäisen suunnitelman mu-

kaisista kehitystyöpajoista karsittiin. Jos aikaa olisi ollut enemmän olisi kehittä-

mistyöpajoja ollut useampi oppaan kehittämisen eri vaiheissa. Oppaan teke-

minen oli molemmille uutta, joten selvitettävää oli paljon ja kaikkien huomioon 

otettavien yksityiskohtien määrä tuli osin yllätyksenä.  

 

Keskustelut muistisairaiden kanssa olivat antoisia ja oli ilo huomata että, heillä 

oli aitoa mielenkiintoa asiaa kohtaan ja myös paljon asiaan liittyviä mielipiteitä. 

Kehittämistyöpajan suunnitteluun olisi ollut hyvä tehdä vielä yksityiskohtai-

sempi suunnitelma työpajan kulusta, jotta käytettävissä ollut aika olisi tullut 

hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi keskustelun herättelyä 

olisi voinut ideoida enemmän sekä parantaa havainnoinnin kirjaamista. Kaiken 

kaikkiaan työpajat olivat kuitenkin antoisia ja opettavaisia sekä tarkoituksen-

mukaisia. Hyvä palaute muistisairailta kertonee siitä, että työpajoista onnistut-

tiin viemään oleellinen käytäntöön opasta tehdessä ja, että projektille laaditut 

lyhyen aikavälin tavoitteet saavutettiin. Työpajoilla luotiin muistisairaille osalli-

suuden ja toimijuuden kokemuksia ja lisättiin mahdollisuuksia vuorovaikutuk-

seen. Oppaalla luotiin uudenlaista läheisten kanssa yhteistä tekemistä kotiin 

sekä mahdollisuus yksilöllisiin luontokokemuksiin eri luontoelementtien avulla. 

 

Prosessin sujuessa hyvin myös valmiiseen oppaaseen oltiin tyytyväisiä. Toki 

oppaasta olisi tullut erilainen, jos se olisi tehty yhteistyössä palvelumuotoilua 

opiskelevan kanssa, jolla on graafisen alan opintoja, mutta oppaasta pystyttiin 

luomaan selkeä, visuaalinen ja toimiva kokonaisuus. Valmista opasta lukiessa 

joitain yksityiskohtia nousee esille, joita olisi voinut tehdä toisin mutta tämä lie-

nee tyypillistä omaa työtä arvioitaessa. Aina löytyy paranneltavaa, esimerkiksi 

oppaan markkinointiin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota ja suunnitella 

sitä yksityiskohtaisemmin, jotta tieto oppaasta saataisiin leviämään ja mahdol-

lisimman moni voisi hyödyntää oppaan sisältöä. 

 

Lähdemateriaalia valikoidessa oli mielenkiintoista huomata, kuinka paljon 

luonnon vaikuttavuudesta on tehty tieteellistä tutkimusta ja luontolähtöisestä 

toiminnasta on positiivisia tuloksia. Lähdekirjallisuutta lukiessa huomio kiinnit-

tyi siihen, kuinka tiettyihin tutkimuksiin, kuten esimerkiksi Ulrichin 1980-luvulla 
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tekemiin tutkimuksiin, viitattiin useasti eikä suomalaista tutkimusta luonnon hy-

vinvointivaikutuksista ole vielä kovin paljon. Kuitenkin luonto ja sen hyvinvoin-

tivaikutukset ovat nousseet pinnalle mediassa viime aikoina, joten aiheen 

ajankohtaisuus tuntui tärkeältä ja lisäsi opinnäytetyön tekemisen merkitystä. 

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui hyvin. Saimme vapaat kädet suunni-

tella ja toteuttaa projekti sekä tarvittaessa apua esimerkiksi ryhmätapaamisten 

järjestämiseen. Toimeksiantajalla oli aito kiinnostus aihettamme kohtaan ja in-

nostus toteuttaa yhteistä projektia. Oli palkitsevaa saada positiivista palautetta 

tehdystä työstä. 

 

8.2 Oman oppimisen arviointi 

Yhteinen päämäärä saada opas valmiiksi tiukan aikataulun mukaan sai toimi-

maan tehokkaasti ja hyödyntämään molempien vahvuuksia. Yhdessä työsken-

tely sujui saumattomasti ja opetti itse kullekin neuvottelutaitoja ja kompromis-

sien tekemistä. Opinnäytetyön tekeminen kahdestaan mahdollisti asioiden 

pohtimisen yhdessä, jolloin saatiin erilaisia näkökulmia ja henkistä tukea. 

Työskentelytavat muodostivat toimivan kokonaisuuden ja sitoutuminen pro-

sessiin oli samantasoista. Työnjako tapahtui luontevasti tekemisen myötä, toi-

nen toteutti luovuuttaan, kun toinen tutki tekijänoikeuksia.  

 

Geronomiopiskelijoilla on koulutuksen alkaessa useimmiten takana jo muita 

opintoja ja työkokemusta myös muualta kuin hoitoalalta. Alanvaihtaja voi hyö-

dyntää aiemmin kertynyttä osaamistaan työskennellessään geronomina. Esi-

merkiksi aiemmista asiakaspalveluammateista on hyötyä myös vanhustyössä; 

tärkeintä on osata kuunnella. Tapaamiset muistisairaiden kanssa osoittivat hy-

vin sen, kuinka tärkeää heille on tulla kuulluksi. Vuorovaikutus muistisairaiden 

kanssa kehittämistyöpajoissa onnistui hyvin. Käyttämällä opintojen ja harjoitte-

lujen aikana opittuja menetelmiä pystyttiin ryhmänohjaustilanteet hoitamaan 

hallitusti ja sujuvasti sekä hyvässä vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa.  

 

Ammatillisen kehittymisen kannalta koko opinnäytetyöprosessi vahvisti uskoa 

omaan osaamiseen sekä kehitti ammatti-identiteettiä. Opinnäytetyön tekemi-

nen ja eritoten aiheen herättämä kiinnostus vahvisti ajatusta siitä, että aiheen 

valinta oli oikea ja, että geronomeilla on valmiudet yhdistää luontolähtöinen 
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toiminta osaksi vanhustyötä. Luonnon vaikutusta ihmisen hyvinvointiin on tut-

kittu runsaasti ja uutta tietoa saadaan koko ajan lisää. Luonnon hyödyntämi-

nen muistisairaiden toimintakyvyn tukemisessa on lisääntynyt etenkin hoiva-

asumisen yhteydessä. Kuitenkin käyttämättömiä mahdollisuuksia on paljon ja 

muistisairaiden asuessa tulevaisuudessa yhä pidempään kotona, on tärkeää 

huomioida myös kotona toteutettavan luontolähtöisen toiminnan mahdollisuu-

det. Teoriapohjaan syventyminen avarsi näkemystä siitä, kuinka paljon mah-

dollisuuksia luonto meille tarjoaa muistisairaan toimintakyvyn tukemisessa ja 

hyvinvoinnin lisäämisessä. On myös tärkeää, että on valmis murtamaan van-

hoja, pinttyneitä tapoja kokeilemalla ennakkoluulottomasti uutta. 

 

9 POHDINTA 

9.1 Eettisyys 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisten suositusten mukaan opin-

näytetyötä tehdessä tulee perehtyä hyviin tieteellisiin käytäntöihin ja eettisiin 

suosituksiin sekä lainsäädäntöön; henkilötietolakiin, tekijänoikeuslakiin ja EU:n 

tietosuoja-asetukseen, jotka on myös hallittava, jotta eettinen opinnäytetyöpro-

sessi toteutuisi. (Arene ry 2018.) 

 

Opinnäytetyö ei ollut tutkimuksellinen, mutta toiminnan eettisyys otettiin huo-

mioon oppaan kehittämisprosessin eri vaiheissa. Oleellista oli kunnioittaa pro-

sessissa mukana olevien henkilöiden perusoikeuksia sekä arvostaa heidän it-

semääräämisoikeuttaan ja oikeutta tehdä valintoja. Palvelumuotoilun koko-

naisvaltainen lähestymistapa sekä tasavertainen ja kaikkia osallistava kehittä-

misprosessi sekä avoin kehittämiskulttuuri loivat pohjan eettiselle ja inhimilli-

selle toiminnalle. Kehittämisprosessiin osallistuvien Kouvolan seudun Muisti 

ry:n jäsenten yksityisyyden suoja sekä tietojen salassapitovelvollisuus huomi-

oitiin. Työpajoissa kerrotut asiat sekä palaute kerättiin niin, etteivät henkilöt ole 

tunnistettavissa. Tarvetta kerätä osallistujien henkilötietoja tai muita yksilöiviä 

tietoja kehittämisprosessin aikana ei ollut, joten henkilötietolain mukaista ai-

neistojen käsittelyä ei tarvittu.  

 

Tiedonhaussa lähteinä käytettiin alkuperäisiä tutkimuksia aina, kun se oli mah-

dollista ja aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehdyttiin laajasti. Lähdekriitti-



38 

syys oli myös oleellista, jotta pystyttiin erottamaan tieteellisesti tutkittu asia-

tieto tunnepohjaisista kirjoituksista. Materiaalin lainaamisessa oppaassa, ku-

ten esimerkiksi valokuvien ja runojen käytössä toimittiin tekijänoikeuslakien 

mukaan. Tekijänoikeudelliset asiat huomioitiin myös sovittaessa kolmannen 

osapuolen ottamien valokuvien käytöstä ilman korvausta (Tekijänoikeuslaki 

49a §). 

 

Green Care Finland ry on laatinut Green Care -toiminnalle eettiset ohjeet, joita 

kaikkien Green Care -toimijoiden tulisi noudattaa. Opasta tehtäessä huomioi-

tiin myös nämä Green Care -toiminnalle laaditut ohjeet. Erityisesti esiin nou-

see eettisyys luontosuhteen vaalimisessa. Yhdistyksen eettisissä ohjeissa to-

detaan, että Green Care tähtää ihmisen alkuperäisen luontosuhteen vahvista-

miseen. Green Care -toiminta perustuu luontoelementtien elvyttävyyteen ja/tai 

hyvinvointia lisäävään vaikutukseen. Lisäksi huomioitiin vastuullisuus suh-

teessa luontoon, jolloin toimitaan kestävän kehityksen mukaisesti ja noudate-

taan jokamiehen oikeuksia niin että luontoon ei jää jälkiä toiminnasta. Green 

Care -toiminnan eettisissä ohjeissa nousee esiin myös vastuullisuus asiakas-

suhteessa erityisesti kokemuksellisuuden ja osallisuuden arvostamisessa 

sekä tasavertaisen asiakassuhteen vaalimisessa, jotka huomioitiin koko op-

paan toteuttamisprosessin aikana. (Green Care Finland ry 2019c.) 

 

9.2 Jatkokehittäminen 

Luontolähtöinen toiminta on mahdollista yhdistää myös sekä yrittäjyyteen että 

geronomina toimimiseen. Laaja-alaisina vanhustyön ammattilaisina geronomit 

voivat hyödyntää ammattitaitoaan ja yhdistää esimerkiksi liikunnallisen osaa-

misensa luontolähtöiseen toimintaan tai suunnitella luonnon hyvinvointivaiku-

tuksia hyödyntävää toimintaa hoiva-asumiseen. Kaupallisesta näkökulmasta 

oppaan idea olisi mahdollista tuotteistaa kehittämällä maksullisia palveluja ja 

laajentamalla luontopalvelujen järjestämiseen, kuten esimerkiksi luontoretkiin. 

Eräs oppaan suunnittelutyöpajaan osallistuneista esittikin palautteessa toi-

veen yhteisten luontoretkien järjestämisestä, sillä yksin metsään lähteminen 

pelottaa. 

  

Kaupallisen hyödyn lisäksi oppaan ideaa olisi mahdollista kehittää hanketoteu-

tuksena, luontevana yhteistyökumppanina olisi Kouvolan seudun Muisti ry, 
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joka toimi opinnäytetyön toimeksiantajana sekä Muistiliitto, jolloin hankkeen 

tulokset olisivat hyödynnettävissä maanlaajuisesti. Tavoitteena voisi olla muis-

tisairaille suunnattu luontolähtöinen toiminta, joka ylläpitäisi fyysistä ja psyyk-

kistä toimintakykyä ja mahdollistaisi lääkkeettömän hoidon tuomia etuja. Toi-

mintaa voisi järjestää sekä ulkona että sisällä; ohjatut kävelyretket luonnossa, 

luontoaiheinen ryhmätoiminta ja liikunnan yhdistäminen toimintaan toisivat 

monipuolista hyötyä. Myös yhteistyö kaupungin kanssa olisi tärkeää, Kouvo-

lassa on paljon viheralueita ja puistoja, joita voitaisiin kehittää suunnittelemalla 

valmiita reittejä, joissa olisi huomioitu myös psyykkinen puoli. Mielenrauhaa li-

säävät harjoitukset, joita olisi merkityn reitin varrella, kannustaisivat ihmisiä 

myös hengittämään hengästymisen sijaan. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä vaikutusten arviointi ei ole pääosassa, joten 

niitä ei käsitelty tieteellisesti mitattavalla tavalla. Luonnon hyvinvointivaikutus-

ten tutkiminen muistisairailla olisi kuitenkin ajankohtainen aihe ja voisi tuoda 

uusia näkemyksiä muistisairaiden toimintakyvyn tukemiseen ja lääkkeettö-

mään hoitoon. Suomessa luonnon hyvinvointivaikutukset ovat nousseet 

enemmän esille viime vuosina myös tiedemaailmassa. Siihen nähden, kuinka 

laaja-alaiset vaikutukset luontoympäristöllä on, toivoisi tutkimusaiheiden moni-

puolistuvan ja tiedon käyttöönoton lisääntyvän. Vanhustyössä ei vielä olla he-

rätty luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen laajassa mittakaavassa.  

Kuitenkin tutkimuksissa, joita aiemmin on esitelty, on pystytty todentamaan 

luonnon vaikutukset muun muassa sydämen sykkeeseen ja elimistön stressi-

hormonien pitoisuuksiin. Tieteellisten tutkimustulosten pohjalta kehiteltyjen 

menetelmien avulla voidaan hyödyntää luontoa monipuolisemmin ja suunnitel-

mallisemmin, jolloin ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa hyvin kustannus-

tehokkaalla tavalla. Luonnon vaikutusten huomioiminen ja luontolähtöinen toi-

minta iäkkäiden toimintakyvyn tukemisessa toisi hyvinvoinnin lisääntymisen 

myötä mukanaan myös taloudellisia hyötyjä. 

 

Teknologian käyttöön liittyy ikääntyneillä vielä negatiivisia ennakkoluuloja ja 

asenteita, etenkin jos ei ole tottunut käyttämään laitteita. Tablet-laitteet ovat 

kuitenkin hyvin helppokäyttöisiä verrattuna tietokoneisiin. Myös viihdekäyttö 

olisi huomioitava suunnittelemalla sisältöä ikääntyneille ja eri kohderyhmille 

kuten muistisairaille. Nyt ikääntyneille suunnattu teknologia on keskittynyt suu-

rilta osin turvateknologiaan. Virtuaaliympäristöt ovat mahdollisuus simuloituun 
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luontoon niille, jotka eivät itse pääse luontoon. Tätä vaihtoehtoa tulisi terveys- 

ja hyvinvointipalveluiden piirissä ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti. Kotihoi-

don lisääntyessä tarvitaan myös panostusta toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

mielekkääseen tekemiseen kotona. Palvelujen ja erilaisten erityisesti ikäänty-

neille tarkoitettujen sovellusten ja ohjelmien kehittäminen olisi tärkeää. 

 

Lähitulevaisuudessa kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjonta tulee 

varmasti lisääntymään, erilaisten yhdistysten ja järjestöjen tuottamat hyvin-

vointia tukevat toiminnat ovat tarpeen väestön ikääntyessä mutta toimintaky-

vyn säilyessä parempana kuin ennen. Ylipäänsä verkostoituminen olisi tär-

keää, myös vanhustyöhön liittyvien muiden alojen kuten esimerkiksi liikunnan 

ammattilaisten kanssa. Kehittämällä jatkuvasti toimintaa saadaan aikaan uu-

sia toimintatapoja, jotka auttavat tekemään työstä merkityksellistä sekä am-

mattilaisille että vanhuksille. Vuonna 2019 julkaistussa laajassa tutkimuksessa 

tutkittiin työn imuun vaikuttavia tekijöitä. Työterveyslaitoksen tutkimusprofes-

sori Jari Hakasen mukaan työn imun kokemus syntyy kehittävän ja monipuoli-

sen työn avulla saaduista positiivisista tunnetiloista ja motivaatiosta. Tutkimuk-

sen tuloksista kävi ilmi, että sote-alan ammattilaiset ovat opettajien ja maanvil-

jelijöiden lisäksi ammattiryhmä, joka kokee työn imua. Työ on henkisesti kuor-

mittavaa mutta merkityksellistä. (TTL 2019.) Vaikuttamalla positiiviseen työil-

mapiiriin jakamalla monipuolista osaamistaan muille ja pyrkimällä avarakatsei-

sen, luovan työyhteisön kehittämiseen voi saada aikaan tarvittavaa muutosta 

vanhustyössä.  
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Liite 1 

 
 
 
Hei 
 
Tarvitsemme apuanne opinnäytetyöhömme, jonka teemme Kouvolan seudun 

Muisti ry:lle. Olemme geronomiopiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koulusta. Geronomi on vanhustyön asiantuntija, joka edistää ikääntyneen toi-

mintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä. 

 

Teemme opinnäytetyönä oppaan Luonto lähelle – opas luontokokemusten 

luomiseen muistisairaan kotona. Oppaaseen on tulossa erilaisia luontoon liitty-

viä harjoituksia, joita tekemällä on mahdollisuus saada kokea luontoa sisällä.  

Olemme tulossa keskiviikkona 13.3. 2019 ryhmäänne kertomaan lisää op-

paasta. Haluaisimme saada teiltä ideoita ja mielipiteitä siitä millaisen oppaasta 

haluaisitte. Tarvitsemme apuanne oppaan suunnittelussa, jotta siitä tulisi mah-

dollisimman toimiva. Tarkoituksena on yhdessä ideoida esimerkiksi oppaan ul-

konäköön liittyviä asioita. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä henkilötietoja 

kerätä.  

 

Terveisin 

Outi ja Heidi 
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Ohjelmarunko Kunnon muisti -ryhmän työpajaan. 
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PALAUTEKYSELY 

 

LUONTO LÄHELLE- OPAS LUONTOKOKEMUSTEN LUOMISEEN 

MUISTISAIRAAN KOTONA on toiminnallisen opinnäytetyön toteu-

tus. Opiskelemme geronomeiksi Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulussa. Haluaisimme kuulla mielipiteitänne oppaasta. Oli-

simme kiitollisia, jos vastaisitte muutamaan kysymykseen. 

Teemme palautteista koosteen, josta yksittäiset vastaajat eivät 

ole tunnistettavissa.  

Kun olet käyttänyt opasta, mielellään useamman kerran kesän 

aikana, vastaa kysymyksiin ja palauta lomake oheisessa kuo-

ressa, jossa on postimerkki ja vastaanottajan osoite on valmiina. 

Lähetä kirje viimeistään 10.8.2019. Kiitoksia paljon osallistumi-

sesta! 

 

 

Ystävällisin terveisin 

  

Outi Blomberg ja Heidi Muurinen 
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Laita rasti sopivaan vaihtoehtoon.  

 

1. Kysymyksiin vastasi 

□ muistisairas 

□ muistisairas ja läheinen yhdessä 

 

2. Ikä 

_____ vuotta 

 

3. Kuinka monta kertaa olet käyttänyt opasta? 

□ 0-1 kertaa 

□ vähemmän kuin 5 kertaa 

□ yli viisi kertaa 

 

4. Oliko opasta helppo käyttää? 

□ kyllä  

□ ei 

 

5. Käytitkö opasta  

□ yksin? 

□ yhdessä läheisen kanssa? 

 

6. Olivatko oppaan linkit uusia sinulle? 

□ kyllä  

□ ei 

 

7. Mikä oppaassa oli kiinnostavaa? 

     

 

8. Oliko oppaassa jotain mikä ei kiinnostanut? 
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9.  Saitko oppaasta uutta tietoa ja tekemistä? 

  

□ kyllä  

□ ei 

 

10. Onko oppaasta ollut hyötyä? 

□ kyllä  

□ ei 

 

11. Innostiko opas muistelemaan? 

□ kyllä  

□ ei 

 

12. Onko opas saanut aikaan positiivisia tunteita? 

□ kyllä  

□ ei 

 

13. Aiotko käyttää opasta tulevaisuudessa? 

□ kyllä  

□ ei 

 

14. Vapaa sana, ruusut ja risut, jatka tarvittaessa toiselle puo-

lelle paperia: 


