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Tämän luontolähtöisiin menetelmiin perustuvan opinnäytetyön tarkoituksena oli 
kartoittaa Helsingistä mielenterveyttä edistäviä, rentoutumiseen sopivia luonto-
ympäristöjä ja hoitavia maisemia, ja tuoda ne esille Instagram-tilin avulla. Opin-
näytetyössä tarkastellaan Green Care -toiminnan periaatteita, kuntouttavaa puu-
tarhatoimintaa, luontoympäristöstä saatavia hyvinvointivaikutuksia, mielenter-
veyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia sekä rentoutumista. Tämän tarkaste-
lun avulla määrittelimme hoitavan maiseman kriteerit, joihin luontokohteiden va-
linta perustui.  

Opinnäytetyön tuotos on Instagram-tili, @hiljainenhelsinki, jonka avulla pys-
tyimme kuvaamaan kohteet, kertomaan niistä tiivistetysti ja neuvomaan niiden 
sijainnit ja liikenneyhteydet kohteisiin. Opinnäytetyön lopussa on liitteenä mieli-
kuvamatkoja, jotka kirjoitimme itse Helsingistä löytyvien luontokohteiden ja luon-
tolähtöisen kuntouttavan toiminnan inspiroimina. Niitä voi käyttää ryhmien kanssa 
rentoutusharjoituksia ohjatessa. Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä oli 
Kumppanuustalo Hanna, jonka kävijöille toteutimme ohjattuja luontoretkiä ja mie-
likuvamatkoja. 

Helsingissä on vielä upeita luontoympäristöjä jäljellä, mutta ne uhkaavat kadota 
tai pienentyä merkittävästi jatkuvan rakentamisen myötä. Luontoympäristöt ovat 
edullinen resurssi hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämisessä ja kuntoutuk-
sessa. Luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten merkitys mielenterveyteen ja 
hyvinvointiin puhuttelee ja hämmästyttää, joten luonnosta saatavat monipuoliset 
hyödyt, luonnonsuojelu ja mielenterveyden ylläpitäminen ovat innoittaneet valit-
semaan opinnäytetyön aiheeksi luontolähtöiset menetelmät. 

Instagram-tilin luominen on nykyaikainen ja visuaalisesti kiinnostava alusta tälle 
opinnäytetyölle. Se mahdollistaa verkostoitumisen samankaltaisiin toimijoihin ja 
tavoittaa monia ihmisiä. Toivomme, että opinnäytetyön julkaisun jälkeen In-
stagram-tilistä ja luontolähtöisistä rentoutumisen menetelmistä tulee työväline 
omaan työhömme hyvinvoinnin edistämisessä, mielenterveysongelmien eh-
käisyssä ja kuntoutuksessa.  
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The theme of this nature-oriented thesis was to map out mental health enhancing 
natural environments and refreshing sights in Helsinki and to bring them forward 
through an Instagram account. This thesis focuses in observing the Green Care 
activities, rehabilitative gardening, the wellbeing effects and mental health en-
hancements which the natural environment can provide. With the help of this ob-
servation we defined the treatment criteria, which defined the selections of the 
natural sights. The endproduct of the thesis is an Instagram account 
@hiljainenhelsinki which was the tool to present pictures from the sights, shortly 
describe their locations and to how to get there by public transportation. 

In the end of the thesis you will find attachments which contain imaginative jour-
neys which we have written ourselves inspired by the natural environments and 
rehabilitative activities. They can be used with a group when guiding a relaxation 
exercise. As a partner in this thesis we had community center Kumppanuustalo 
Hanna, whose visitors we guided through nature trips and imaginative journeys.  

There are many wonderful natural environments left in Helsinki, but they are in 
danger of getting significantly reduced or disappearing with the continuous con-
struction. In our opinion it’s good to strive for living in harmony with the nature to 
ensure the versatile benefits it provides. Nature preservation and the upkeep of 
mental health is what inspired us to choose the nature-oriented activities as the 
theme for our thesis. The studied welfare effects of nature on mental health and 
wellbeing is impressive so it’s important to preserve our contact with the nature.  

Creating an Instagram account is a modern and a visually interesting platform for 
this thesis. It enables networking to similar operators and reaches a lot of people. 
We hope that after the publishing of this thesis we can use the Instagram account 
as a tool for our own work and that it will improve the use of nature-oriented ac-
tivities on boosting the wellbeing, rehabilitating and preventing mental problems.  
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 JOHDANTO 

 

 

Yhteiskuntamme elämänrytmi on usein hektinen ja kiireinen. Mikäli aivomme ovat 

jatkuvassa stressitilassa ja meiltä jatkuvasti vaaditaan jotain, huonovointisuus li-

sääntyy. Rauhoittava luontoympäristö ja sen avulla rentoutuminen tuovat vasta-

painoa hektiselle kaupunkiympäristölle ja kiireiselle työelämälle. Luonnosta löytyy 

hyviä keinoja kaupunkielämän kuormittavista tekijöistä palautumiseen, mielenter-

veyden lisäämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. (Luonnonvarakeskus. Tietoa 

luonnonvaroista. Virkistyskäyttö. Luonnon hyvinvointivaikutukset.) Pääkaupun-

gissakin voimme löytää hiljaisuutta sekä palauttavia ja rentoutusta tarjoavia ym-

päristöjä upeiden luontokohteiden ääreltä, kunhan vain tiedämme, missä ne si-

jaitsevat ja miten ne saavutetaan. 

Luontoympäristöllä on merkitystä kokonaisvaltaiseen, niin fyysiseen kuin, psyyk-

kiseenkin hyvinvointiin ja koko elämänlaatuun. Sitä voidaan käyttää kuntoutumi-

sen tukena ja sallivana, monipuolisen toiminnan mahdollistavana ympäristönä. 

Vuorovaikutus ihmisten välillä ja työntekijän ammatillinen pätevyys ovat merkityk-

sellisiä tekijöitä kuntoutumisen kannalta, mutta fyysisellä ympäristöllä voimme te-

hostaa toipumisprosessia, emmekä käyttää sitä pelkkänä viitekehyksenä. (YLE, 

Suomi & Valto 2020.) 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellemme luontoperusteista toimintaa, ren-

toutumista ja hoitavien ympäristöjen vaikutusta henkiseen ja fyysiseen hyvinvoin-

tiin. Luontoalueet voisivat olla rakennetussa ympäristössä sosiaali- ja terveyden-

huollon voimavara, jota olisi helppoa ja edullista hyödyntää nykyistä enemmän. 

Luontoympäristö on myös tuotantokustannuksiltaan edullinen verrattuna raken-

nettuihin aktiviteettipuistoihin. (Tyrväinen ym. 2014, 56.) Opinnäytetyömme pu-

reutuu tähän ajankohtaiseen aiheeseen ja tuo esille luonnon ja luontoympäristö-

jen olemassaolon tärkeyden sosiaalityön kontekstissa. 
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Opinnäytetyön tuotoksena loimme Instagram-tilin, jonka nimeksi tuli Hiljainen 

Helsinki. Valitsimme alustaksi Instagramin, koska sen avulla ajankohtaisen sisäl-

lön tuottaminen ja julkaiseminen on vaivatonta ja visuaalisesti näyttävää. Julkai-

suissa voi helposti kertoa kohteiden sijaintitiedot ja kohteisiin kulkevat julkiset lii-

kenneyhteydet. Tilin avulla voi myös ottaa kantaa, tiedottaa ja verkostoitua toisiin 

alan toimijoihin.  

 

 

 

 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Helsingistä mielenterveyttä edistäviä 

luontoympäristöjä, jotka olemme valinneet tiettyihin, niin sanotun hoitavan mai-

seman kriteereihin perustuen. Kohteessa tulee olla viheraluetta, alhainen melu-

taso ja helpot kulkuyhteydet, jotta ne sopivat kuntouttavaan työhön käytettäviksi. 

Instagram-tilin julkaisujen tarkoituksena on auttaa ihmisiä saamaan inspiraatiota 

lähteä tavoittelemaan omaa hyvinvointia luonnosta ja luontokohteista. Kuvien on 

tarkoitus havainnollistaa, että myös kaupunkiympäristöstä voi löytää kauniita ja 

rauhallisia paikkoja. 

Mielenterveystyön parissa työskentelevät kuntouttavaa toimintaa järjestävät so-

siaaliohjaajat voivat hyödyntää Instagram-tiliä työssään. Julkaisujen kautta koh-

teen sijaintia, tunnelmaa ja eheyttävän ympäristön kriteereiden täyttymistä ja es-

teettömyyden huomioimista voi päästä tarkastelemaan etukäteen. Tämä helpot-

taa luontoretkien järjestämistä. Asiakkuusnäkökulmasta katsottuna tiliä voi sovel-

taa paljon laajemminkin. Esimerkiksi kotouttamista tarjoavat palvelut tai toiselta 

paikkakunnalta Helsinkiin muuttaneet yksittäiset käyttäjät voivat hyödyntää tiliä. 

Toisinaan rauhoittavaa luontolähtöistä ympäristöä voi olla haastavaa löytää kau-

pungista. Kaikkia kohteita ei välttämättä paikallinenkaan edes tiedä olevan ole-

massa.  
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Suoritimme sosionomin opintoihin kuuluvan työharjoittelun Helsingin kaupungin 

sosiaalipalveluihin kuuluvassa Kumppanuustalo Hannassa. Kumppanuustalo 

Hannassa meille tarjoutui mahdollisuus suunnitella retkiä valitsemiimme luonto-

kohteisiin ja viedä Kumppanuustalo Hannan kävijöitä niihin. Luontolähtöiset me-

netelmät olivat Kumppanuustalo Hannassa jo ennestään tuttuja, sillä heillä on 

oma viljelypalsta, jota käytetään kuntouttavan aikuissosiaalityön tukena. Luonto-

retket olisivat monipuolistaneet luontolähtöisen toiminnan tarjontaa Hannan kävi-

jöille. Koronapandemian takia suuri osa ohjatuista retkistä jäi toteuttamatta. Kä-

vimme kohteissa itsenäisesti ja julkaisimme kohteet Instagram-tilillämme. 

Konkreettisten luontoretkien vaihtoehdoksi laadimme luontoaiheisia rentoutus-

harjoituksia, jotka ovat itse kirjoittamiamme mielikuvamatkoja. Mielikuvamatkojen 

vahvuus on siinä, että niitä voi hyödyntää myös sisätiloissa ja saada sitä kautta 

kosketuksen omaan luontoyhteyteen. Mielikuvamatkat löytyvät liitteinä opinnäy-

tetyön lopusta. Lisäksi tässä raportissa on esiteltynä muutamia muitakin mene-

telmiä, joiden tavoitteena on saavuttaa rentoutumisen tila ja tukea luontolähtöistä 

kuntouttavaa toimintaa. Näitä ohjattuja rentoutusharjoituksia oli tarkoitus tarjota 

myös Kumppanuustalo Hannan kävijöille viimeisen työharjoittelumme aikana, 

mutta koronapandemian takia talo suljettiin eikä toimintaa voitu järjestää. 

Luontokohteiden säilyttäminen on Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelussa-

kin ajankohtainen keskustelun aihe. Asukkaat haluavat säilyttää rannat ja metsät 

virkistyskäyttöä varten. Esimerkiksi Itä-Helsingissä sijaitsevan Vartiokylänlahden 

suunnitteluperiaatteiden yhteenvedon vastauksissa kartoitettiin, mitä alueen 

asukkaat pitävät tärkeänä ympäristössään. Vastauksissa korostuvat luontoaluei-

den säilyttäminen ja liiallisen rakentamisen vastustaminen. (Helsingin kaupunki 

2019.) Helsinki onkin yksi maailman vehreimmistä kaupungeista. Luontokohteet 

ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Hima-lehden artikkelin mukaan Uutelan ulkoilu-

puisto, Haltiala, Haagan alppiruusupuisto ja Maunulan luontopolku ovat Helsingin 

ulkoiluhelmiä. (Mäkilä 2020, 9.) Nämä kohteet myös me valitsimme Instagram-

tilille muiden helmien rinnalle.  
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 HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS 

 

 

Hyvinvointi koostuu kolmesta eri osasta; terveydestä, materiaalisesta hyvinvoin-

nista ja koetusta hyvinvoinnista eli elämänlaadusta. Yksilön hyvinvointiin vaikut-

tavat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pää-

oma. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Hyvinvointi.) Osallisuus ja toiminnalli-

suus ovat osa hyvinvointia ja mielenterveyttä. Niiden edistäminen ehkäisee syr-

jäytymistä, eriarvoisuutta ja köyhyyttä (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Hyvin-

vointi- ja terveyserot. Eriarvoisuus. Hyvinvointi. Osallisuus). Toiminnallisuutta voi 

säädellä oman toimintakyvyn mukaan ja etsiä arjestaan mielekästä tekemistä tu-

keakseen omaa hyvinvointiaan. Hyvinvointiin arjessaan voi vaikuttaa pienin, yk-

sinkertaisin valinnoin. Hyvinvointia lisäävät arjen toiminnat. Tärkeää on löytää toi-

minnasta itselleen jotain mielekästä. (Mielenterveystalo. Arjen hyvinvointi.) 

Hyvinvointiin kuuluu riittävä määrä laadukasta unta, lepoa, liikuntaa ja rauhoittu-

mista. Riittävän monipuolinen ja hyvä ravinto auttaa kehoa ja mieltä voimaan hy-

vin. Säännöllinen, mielellään päivittäinen mielekäs liikunta vahvistaa kehoa ja li-

sää mielen hyvinvointia. Sosiaalisia suhteita vaalimalla huolehtii samalla omasta 

hyvinvoinnistaan. Omaa mieltään voi rauhoittaa puhumalla itselleen mielessään 

rauhoittavasti ja kauniisti. Mielen rauhoittuminen auttaa voimaan paremmin ja li-

sää näin ollen hyvinvointia. (Mielenterveystalo. Arjen hyvinvointi.) 

Mielenterveys on osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä. Mieli ei erotu kehosta 

erillisenä “kohtana”, vaan keho on kokonaisuus, johon myös mieli ja mielenter-

veys kuuluvat. Mielenterveys on yksi ihmisen suurista voimavaroista. Mielenter-

veys koostuu muun muassa kyvystä solmia sosiaalisia suhteita, itsetunnosta 

sekä elämänhallinnan, turvallisuuden ja osallisuuden tunteesta. Hyvää mielenter-

veyttä kannattelevat mielekäs tekeminen, turvallinen ja viihtyisä lähiympäristö ja 

tunne, että voi vaikuttaa omiin asioihinsa. Ihmisen oma optimismi ja positiivinen 

asenne tulevaan ovat tärkeitä. Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee mieleltään 
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joustavuutta ja kykyä selvittää ristiriitoja. Taloudellinen turva ja tunne pärjäämi-

sestä rahallisesti omillaan ovat tärkeitä mielenterveyden kannalta. (Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos. Mielenterveys.) 

 

 

3.1  Kaupunkiympäristön kuormitustekijät mielenterveydelle  

  

Kaupunkiympäristö kuormittaa mielenterveyttä, vaikka moni meistä onkin tottunut 

ympäröiviin ääniin, ihmispaljouteen, rakennettuun maisemaan ja kaupunkielä-

män rauhattomuuteen. Kaupunkiympäristössä kuormittavuutta lisää etenkin 

melu, joka on useimmiten peräisin liikenteestä tai rakennustyömaista. Pitkittyes-

sään meluhaitta vaikuttaa negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin haitaten muun mu-

assa unta ja keskittymistä. Melu haittaa unta jopa silloin, kun ihminen ei itse edes 

herää ympärillään kuuluviin ääniin. Jatkuva melu aiheuttaa elimistölle monenlai-

sia haittoja, sillä keho on melun keskellä stressireaktiossa. Melu vaikuttaa keskit-

tymiseen ja tarkkaavaisuuteen ja sitä kautta vaikeuttaa oppimista ja muistamista. 

Melun aiheuttama stressi vaikuttaa sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen ja 

stressihormonipitoisuuksien nousuun. Melulla voi olla vaikutuksia myös masen-

tuneisuuteen. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Ympäristöterveys 2020; Salo-

vuori 2009, 87.) Suomessa melualueilla on paljon asutusta ja suomalaisista näillä 

alueilla asuu lähes miljoona ihmistä. Nämä miljoona ihmistä altistuvat päiväai-

kaan yli 55 desibelin metelille keskimäärin. (Ympäristö. Elinympäristö ja kaavoi-

tus. Elinympäristö. Melu.) 

Melun lisäksi kaupunkiympäristön kuormittavuutta lisäävät ilmansaasteet. Melu 

ja ilmansaasteet ovat havaittavissa kaupunkiympäristössä usein samanaikai-

sesti, eikä niiden vaikutuksia tällöin voida ratkaisevasti erotella. (Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitos. Ympäristöterveys. Melu.) 
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3.2 Luonnon vaikutukset hyvinvointiin ja mielenterveyteen 

 

Luontokokemus parantaa keskittymiskykyä, tukee oppimista, vähentää stressiä, 

lievittää ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja tarjoaa onnistumisen kokemuk-

sia. Luontoa voi käyttää kuntouttavana menetelmänä ja oppimisen tukena. (Suo-

malaisen Green Caren Laatutyökirja, 9–10 & Sininauhaliitto 2015.) Metsät ja vi-

herympäristöt luovat paikan, jossa omaa luovuuttaan pääsee käyttämään. Met-

sässä voi harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja hyödyntää siellä olevaa maastoa. 

Luonnossa liikkuminen ja ulkoilu helpottavat unensaantia ja parantavat yöunen 

laatua, mikä taas vaikuttaa mielenterveyteen ja hyvinvoinnin kokemiseen. (Salo-

vuori 2014; Strack, Holmi, Karvinen 2016.) 

Luonnon keskellä verenpaine laskee, hengitys ja syke tasaantuvat, lihasjännitys 

ja stressihormonit vähenevät, kun vastavuoroisesti mielihyväkokemukset lisään-

tyvät (Green Care Finland. Vaikuttavuus. Luonnon terveyttä edistävät vaikutuk-

set). Luonnonläheisyys parantaa yhteisöllisyyttä ja lisää liikkuvuutta (Leppänen 

& Pajunen 2017, 24). Japanissa on saatu näyttöä siitä, että luontoretkillä olisi 

ihmisten vastustuskykyä parantava vaikutus. Oletettujen syöpää ehkäisevien 

proteiinien määrä veressä lisääntyi kolmen päivän metsäkävelyillä, kun taas kol-

men päivän kaupunkikävelyissä tätä vaikutusta ei havaittu. Lisäksi nämä positii-

viset vaikutukset näkyivät koehenkilöiden elimistössä vielä seitsemän vuorokau-

den jälkeen kokeen suorittamisesta. (Tyrväinen ym. 2016, 51.) 

Metsään uppoutumisen menetelmän kehittäneen Jarko Taivasmaan mukaan ih-

misen mennessä metsään turha murehtiminen ja analysointi vähenevät. Niiden 

sijaan ihminen alkaa kokea myönteisiä tunnetiloja. Tarkkaavaisuuden elpyminen 

ja kognitiiviset kyvyt palautuvat metsässä nopeasti. Parantava voima johtuu siitä, 

että metsä on ihmiselle lajityypillinen ympäristö. (Taivasmaa 2020.) 

Mikäli otamme neliömetrin kokoisen palan kaupungista ja vastaavan kokoisen 

palan metsästä ja vertaamme niitä, huomaamme että metsäpalassa on enem-

män aistittavaa kuin kaupungista otetussa palassa. Metsän maaperässä on myös 

mikrobeja, jotka auttavat erittämään serotoniinia ja metsän puut erittävät ilmaa 

puhdistavia kemikaaleja. Betonisessa kaupunkiympäristössä näitä hyvinvointia 
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edistäviä vaikutuksia ei ole. (Taivasmaa 2020.) On tärkeää, että kaupunkiympä-

ristön metsiä ja viheralueita suojellaan ja ylläpidetään terveydellisistä syistä. 

Luonto tarjoaa esteettisiä elämyksiä muun muassa värien, muotojen ja tuoksujen 

kautta. Luonto antaa mahdollisuuden keskittyä hetkeen ja lumoutua luonnon rau-

hasta. Luonnossa voi kokea voimakkaita aistikokemuksia. (Kahilaniemi & Löf 

2018, 6.) Miellyttävä ja helposti saatavilla oleva luontokohde houkuttelee luok-

seen. Tutkimusten mukaan pelkkä luontokuvien katselu saattaa auttaa paranta-

maan suorituskykyä työssä sekä rentouttamaan ja rauhoittamaan mieltä (Collett 

2015.) Kauniiksi mielletty tai koettu kaupunkiympäristö ilman viheraluetta voidaan 

myös kokea terveyttä edistävänä (Seresinhe, Preis & Moat 2015). Puut ja viher-

alueet vähentävät saasteiden ja melun määrää ja puhdistavat ilmaa. Puhtaan il-

man tiedetään lisäävän onnellisuutta (Knight & Howley 2017) ja Ikäinstituutin oh-

jaajan oppaan mukaan altistuminen luonnon mikrobeille parantaa vastustusky-

kyä, kun taas katupölylle ja muille kaupungin ilmansaasteille alistuminen on ter-

veysriski (Starck, Holmi & Karvinen 2017). 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tuntuma omaan historiaan ja kulttuuriin koe-

taan pysyvyyden tunnetta lisäävinä ja tätä voi löytää tutuista maisemista ja viher-

alueista kaupungissakin. Kulttuuri on alun perin tarkoittanut viljelyä. Suomessakin 

puhumme kulttuurimaisemista, jotka ovat ihmisen muovaamia ja viljelemiä luon-

nonmaisemia. (Salovuori 2009, 20 – 21, 53, 58.) Myös vanhat puutarhat ja lap-

suudesta tutut kasvit antavat meille pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Suhde 

aikaan ja historiaan vievät ihmismielen hyvien muistojen positiivisen voiman ää-

relle. (Salovuori 2009, 106.) 

Eheytymiskokemukset voivat muuttua olennaisesti luontoalueiden pirstoutuessa 

ja pienentyessä. Rakentaminen vaikuttaa visuaalisesti, mutta myös ekosystee-

miin. Muun muassa veden haihtumiseen kasvillisuudesta. Myös kaupunkilaisten 

elintavat vaikuttavat siihen, millaista luontoa ja luontoympäristöä on tarjolla. Puu-

tarhasta saattaa karata vieraslajeja ympäristöön, jotka syrjäyttävät paikallisia 

kasvilajeja. Luontoa saatetaan tietoisesti tärvellä roskaamalla tai kaatamalla 

sinne ympäristömyrkkyjä. Kun luontoalueiden muokkaaminen osuu omalle mieli-

paikalle, jossa oma psyykkinen itsesäätely vahvistuu, rentoutuminen lisääntyy ja 

stressi hälvenee herättää se usein vahvoja tunteita. (Tyrväinen ym. 2014, 75.) 
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 GREEN CARE JA LUONTOLÄHTÖISYYS KUNTOUTUKSESSA  

 

 

Green Caren tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämänlaa-

dun parantaminen. Keskeisessä osassa ovat luonnon tarjoamat ihmisen hyvin-

vointia tukevat ja ylläpitävät elementit, jotka voidaan vastuullisesti, ammatillisesti 

ja tavoitteellisesti ottaa käyttöön. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus ja 

kehittäminen. Työhön kuntouttava Creen Care.) Green Caren mukaan viherym-

päristöjä voidaan käyttää hoitotyön tukena aktiivisesti toimimalla tai vain oleske-

lemalla niissä (Green Care Finland). 

Toiminnassa ihminen on aktiivinen osallistuja, joka on vuorovaikutuksessa luon-

non ja ympäristön kanssa. Usein Green Care -käsite yhdistetään maaseutuym-

päristöön, mutta myös kaupungista löytyy luontoympäristöä, jossa voi harjoittaa 

Green Care -toimintaa. Jotkut toimintamuodot ovat toteuttavissa sisätiloissa, jol-

loin toimintaa voidaan harjoittaa myös sairaaloissa tai laitoksissa. Ongelmana 

Helsingissä asuvalle, autottomalle henkilölle on Green Care toimijoiden syrjäinen 

sijainti. Uudeltamaalta palveluntarjoajia löytyy useita, mutta pääkaupunkiseudulla 

ne ovat vähissä, eivätkä palvelut välttämättä ole hyvien julkisten kulkuyhteyksien 

päässä. (Green Care Finland. Palveluntuottajat. Palvelut.) 

Green Caressa käytetään ohjatusta luontokokemuksesta nimitystä luontointer-

ventiointi. Luontointerventioinnissa muilta ihmisiltä, ohjaajalta tai muilta ryhmäläi-

siltä saatu sosiaalinen tuki, kuten myötätunto ja tuomitsemattomuus koetaan tär-

keäksi tekijäksi onnistuneen luontokokemuksen saavuttamiseksi. (Salonen 2020, 

26.) Green Care -toiminnan peruselementit ovat luontoperustaisuus, kokemuk-

sellisuus ja osallisuus (Suomalainen Green Care). Luonnon eheyttävä, voimaan-

nuttava, hyvää tekevä vaikutus syntyy kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta 

(Kajander 2013).  Green Care -palvelut ovat aina tavoitteellista toimintaa ja ne 

voidaan jakaa kahteen osaan: luontovoimaan ja luontohoivaan (Green Care Fin-

land). 
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4.1 Luontohoiva ja luontovoima 

  

Luontohoivan palvelut ovat pääosin julkisen sektorin järjestämisvastuulla ja ne 

ovat yleisimmin tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joilla on esimer-

kiksi psyykkisiä tai fyysisiä haasteita. Näihin palveluihin kuuluvat luonto- ja 

eläinavusteinen terapia, sekä puutarha- ja maatilaterapia. Luontohoivaa on myös 

luonnon kuntouttava käyttö ja sosiaalipedagoginen eläintoiminta. (Suomalainen 

Green Care 2018.) Luontohoivan palveluita voivat tarjota sosiaali- ja terveysalan 

koulutuksen saaneet henkilöt. Vaihtoehtoisesti palvelut on oltava toteutettu kou-

lutuksen saaneiden henkilöiden kanssa yhteistyössä, jotta toimintaan osallistu-

vien tukeminen toimintaa suorittaessa voidaan varmistaa. Kaikessa luontohoiva 

–toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysalan lakeja ja säädöksiä. (Kahila-

niemi & Löf 2018, 6.)  

Luontovoiman palvelut ovat tarjolla kaikille ja palvelun maksaa jokainen itse. 

Luontovoimaa ovat esimerkiksi luonto- ja eläinavusteinen pedagogiikka, tavoit-

teellinen luonto- ja eläinavusteinen toiminta ja tavoitteelliset maatila- ja metsävie-

railut, sekä luontoperustainen kasvatus. (Suomalainen Green Care. Luontohoiva 

& luontovoima.) Luontovoiman palveluiden tuottajilta ei edellytetä tiettyä koulu-

tusta. Luontovoiman palveluissa työskentelyssä on usein mukana eläimiä joten 

palveluiden tarjoaminen vaatii yrittäjältä jatkuvaa ammatillisista kehittymistä ja 

laaja-alaista ammattiosaamista, jossa on otettava huomioon eri eläinlajien lajityy-

pillinen käyttäytyminen ja sen tuntemus. Eläinavusteisessa toiminnassa on huo-

mioita palvelun käyttäjän turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäksi myös mukana ole-

van eläimen hyvinvointi ja eettinen kohtelu. (Kahilaniemi & Löf 2018, 6, 8.)  

Luonnonvarakeskus ja THL ovat kehitelleet laatukriteerejä luontolähtöiseen toi-

mintaan ja sitä pyritään ammatillistamaan koko ajan enemmän. Toiminta sijoittuu 

tällä hetkellä luonnonvara-alan ja sosiaali- ja terveysalan välimaastoon, joten hal-

linnossakaan ei ole ihan selkeää linjaa vielä siitä, mihin tämä luontohoiva ja luon-

tovoima kuuluvat. Tieteellinen ja ammatillinen pohja ovat erityisiä suomalaisessa 
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Green Caressa. Ei ajatella, että mikä tahansa, mitä maatilalla ja luonnossa teh-

dään, on terapeuttista, vaan laatuun tulee kiinnittää huomiota ja toiminnan tulee 

perustua tieteelliseen tutkimukseen. (YLE Suomi & Valto 2020.) 

 

 

4.2 Luontolähtöisyys kuntoutuksessa 

 

Sosiaalisen ympäristön lisäksi fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin, tiedostamme 

sitä tai emme. Luonnossa olemisesta ei tarvitse edes nauttia, sen hyvinvointivai-

kutukset toteutuvat silti. (YLE, Suomi &Valto 2020.) Aivokuvantamisella ja psyko-

logisilla mittareilla on osoitettu, että mielenterveyttä kuormittavat ajatusmallit, ku-

ten murehtiminen ja huolehtiminen laantuvat luontoympäristössä (Leppänen & 

Pajunen 2017, 26).  

Sisätiloissa luontomateriaalien ja elementtien käyttö eivät pelkästään ole virkis-

täviä ja kivoja tunnelman luojia, vaan ne ovat aktiivisia vaikuttajia kuntoutuksen 

edistämisessä (YLE, Suomi & Valto 2020).  Sisätiloissa luontoyhteyttä voi muo-

dostaa ja ylläpitää katselemalla luontokuvia. Luontokuvia katselemalla voidaan 

lisätä myönteisiä tunteita, vähentää kielteisiksi miellettyjä tunteita, kuten pelkoa 

ja surua ja saada tutkitusti yhteys luontoon. Luontokuvien katselun myönteiset 

vaikutukset ilmenevät aivoissa rentoutumista osoittavina alfa-aaltoina. (Salovuori 

2009, 18; Leppänen & Pajunen 2017, 22.) 

Luontolähtöisyys on moninainen osa kuntoutusprosessia. Luonto vaikuttaa asia-

kaskontaktiin ja kohtaamiseen. Asetelmat ja roolit muuttuvat luontoympäristössä. 

Jos istutaan yhdessä mättäällä tai tarvotaan lumihangessa, yhdessä olemisen ja 

toiminnallisuuden kokemus mahdollistuu eri tavalla kuin istumalla pöydän ää-

ressä sisätiloissa. (YLE, Suomi & Valto 2020.) 

Ohjaustyössä voimaantumiseen vaikuttavat onnistuminen ja uuden oppiminen. 

Toiminnallisuuden kautta stigmaan liittynyt minäkuva, esimerkiksi vanki tai mie-
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lenterveyskuntoutuja, voi saada minäkuvaan liittyviä myönteisiä muutoksia. Kun-

toutujan voi olla hyvä nähdä itsensä toisella tavalla, vaikka lintubongarina tai puu-

tarhurina. Minäkuvan korjaamisen kautta voidaan saada aikaan kantavia ja pysy-

viä muutoksia, joka on onnistuneen kuntoutumisen ja toipumisen kannalta olen-

naista. Luontolähtöiset menetelmät tarjoavat tämän kaltaisten muutosten tapah-

tumiseen paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi muistisairas vanhus saa luontotoi-

minnan kautta rakentaa omaa minäkuvaa ja pysyy tätä kautta edelleen arjessa 

kiinni. (YLE, Suomi & Valto 2020.) 

Omaehtoinen luontokokemus eroaa ohjatusta siten, että ohjaus tuo mahdollisuu-

det tietoisempiin hyvinvointivaikutuksiin. Ohjauksen avulla ohjattava tulee tie-

toiseksi ja alkaa tunnistaa hänessä tapahtuvia vaikutuksia. Kuntoutumisen kan-

nalta on tärkeä asia tiedostaa, mitä itsessä tapahtuu ja huomata, että onnistuu 

pääsemään eteenpäin. Ohjauksella voidaan vaikuttaa inhotukseen tai pelon tun-

teisiin, joita luonto joillekin herättää. Esimerkiksi sää voi tuottaa ylitsepääsemät-

tömiä esteitä ulkoilulle, mutta ohjatulla toiminnalla tällaiset esteet voidaan ylittää. 

Sitä voidaan verrata sosiaaliseen kuntoutukseen ja aikuissosiaalityöhön. Sama 

kuin altistaisi ihmistä ihmissuhteissa, että emme vain ajattele, että ”asiakas nyt ei 

vain pidä ihmisistä” vaan sitten, kun turvallisessa ympäristössä sosiaalisia taitoja 

harjoitellaan, vaikutukset alkavat näkyä ohjattavan henkilön elämässä. (Yle, 

Suomi & Valto 2020.) 

Pelkkä oleminen luonnossa ja luontolähtöinen toiminnallisuus ovat Salovuoren ja 

Salosen mukaan tärkeitä tekijöitä kuntoutuksessa, mutta pystyvyyden puuttumi-

sen tunne tai osaamattomuuden tunne saattaa luoda ikävän kokemuksen luon-

tolähtöisestä toiminnasta (YLE, Suomi & Valto 2020). Ohjaajalla on oltava tilan-

netajua ja toiminnan tulee vastata osallistujan kykyjä ja tarpeita (Terveyden ja 

Hyvinvoinnin laitos. Tutkimus ja kehittäminen. Luontolähtöinen kuntoutus lisää 

hyvinvointia). 

Kokemus siitä, että hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on, on kuntoutumisen 

kannalta olennaista. Luonto mahdollistaa myötätuntoa itseä kohtaan. Luonto ei 

odota meiltä suoritusta niin kuin yhteiskunta, vaan antaa meidän olla juuri sellai-

sia kuin olemme. Luontoympäristöstä on mahdollisuus havaita emotionaaliseen 
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tilaamme sopivia asioita. Näin luonto voi tarjota tilaisuuden omien tunteiden kä-

sittelyyn, sillä luonnosta on mahdollista löytää vertauskuvia tunnetilojen ilmai-

suun. Luonnossa oleva elementti saattaa kuvata omaa oloa. Sitä kautta voidaan 

lähteä avaamaan asiakkaan sydämellä olevia asioita tai elämäntilannetta. (Poh-

jalainen 2015; YLE, Suomi & Valto 2020.) Tiedetään, että ulkoinen maailma vai-

kuttaa sisäisen todellisuutemme rakentumiseen, joten luonnosta tuleva kauneus 

ja harmonia voivat siirtyä ulkopuolelta sisäiseen maailmaamme, joka auttaa 

eheytymisessä. (Salovuori 2009, 121.) 

Luontolähtöisessä kuntoutuksessa huomataan, että epäonnistumisen kokemuk-

set kuuluvat elämään. Luonto opettaa nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Puutarhavilje-

lyssäkin joudutaan toteamaan se, ettei aina vain onnistu. Ammattikalastajakaan 

ei aina saa kalaa. Kun kuntoutuja näkee tämän hän ymmärtää, että onnistuminen 

ei ole aina siitäkään kiinni, että tekisi parhaansa ja olisi alansa paras. Epäonnis-

tuminenkin on osa elämää. (YLE, Suomi & Valto 2020.) Luontolähtöisen kuntou-

tuksen myötä fyysinen kunto ja sosiaaliset taidot paranevat. Toiminta voi myös 

vaikuttaa osallistujan elämänhallintaan ja työllistymis- ja koulutustilanteeseen po-

sitiivisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus ja kehittäminen. Luonto-

lähtöinen kuntoutus isää hyvinvointia.) 

 

 

4.3 Puutarhanhoito kuntouttavana menetelmänä 

 

Suomessa puutarhat ovat liittyneet muun muassa vankiloiden, psykiatristen lai-

tosten, vammais- ja vanhustenhuollon kuntoutusohjelmiin. Vankilamaatiloja ja 

puutarhoja on edelleen, mutta aikaisemmin funktio on ollut onnistumisessa. On-

neksi jo pitkän aikaa on ymmärretty, että tärkeintä on toiminnan terapeuttinen 

vaikutus, ei tuottavuus. (YLE, Suomi & Valto 2020.) 

Puutarhaan voi tehdä toivomuslähteen tai rakentaa erilaisia kohtaamispaikkoja, 

joissa on hyvä levätä ja kohdata muita ihmisiä, eli mahdollisuudet toiminnalliseen 

osallisuuteen ovat hyvät. Kasvien hoitaminen ja niiden kasvun seuraaminen an-

taa mahdollisuuksia reflektoida sisäistä todellisuutta. (Salovuori 2009, 81 – 82.) 
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Kasvuprosessia voi esimerkiksi käyttää vertauskuvana ja prosessin eri vaiheita 

voi peilata omaan kuntoutumiseen. Juurtuminen voi kuvata kuntoutumisen aloi-

tusta, jossa voi kartoittaa motivaatiota ja voimaa työstää mielenterveyttä. Karais-

tuminen voi kuvata haasteita ja niistä selviytymistä. Oliko riittävästi työkaluja sel-

viytyä tästä vaiheesta? Voimaantuminen ja kasvu, sadon tuottaminen ja sadon-

korjuu: Onko työ kantanut hedelmää? Mikä siinä auttoi? Mikä tai millainen on 

lopputulos? Viimeisenä vaiheena kuihtuminen eli prosessin päättäminen: Mitä ta-

pahtuu kuntoutuksen jälkeen? 

Puutarha tarjoaa mahdollisuuden hyötyliikunnalle ja käsien laittaminen multaan 

palauttaa perusasioiden äärelle. Oman sadon kasvamisen seuraaminen ja sen 

kerääminen tuo hyvän mielen. Työn tulokset näkyvät pitkään ja taitojen karttumi-

nen vahvistaa itsetuntoa. Terapeuttisessa mielessä myös vastoinkäymiset voivat 

olla henkistä kasvua tukevia asioita. (Salovuori 2009, 74-75.)  

Helsingistä löytyy useita puutarhoja ja kaupunkiviljelyalueita, joita myös opinnäy-

tetyössä halusimme tuoda esille. Sosiaalisessa kuntoutuksessa niitä käytetään 

edelleen. Esimerkiksi Kumppanuustalo Hannalla on omaa yhteisöllisyyttä edistä-

vää viljelypalstatoimintaa Lapinlahdella ja heillä on oma kesäpiha Sturenkadulla 

(Helka ry. Alppila. Viljelypalsta). 

 

 

4.4 Ohjatut luontoretket 

  

Ohjattujen luontoretkien avulla lisätään asiakkaiden toiminnallisuutta, osallisuutta 

ja vähennetään yksinäisyyden ja kuulumattomuuden kokemista. Luontolähtöis-

ten menetelmien avulla voi saavuttaa voimaantumisen, onnistumisen ja itsetun-

non kohenemisen kokemuksia, jotka ovat eteenpäin vieviä tekijöitä kuntoutuksen 

ja toipumisen näkökulmasta. (YLE, Suomi & Valto 2020.) 
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Vuodenajat ja sää vaikuttavat retkien suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistujien 

määrä, kunto, toiveet ja odotukset on hyvä huomioida ennen kohteeseen lähte-

mistä. Ohjaajan tulee huomioida kuinka kauan siirtyminen kohteisiin kestää ja 

kuinka kauan varataan aikaa levähdystaukoihin. Suunnistustaidot ja ajanmukai-

nen kartta on hyvä olla mukana, jos suuntavaisto katoaa. Puhelimessa tulee olla 

riittävästi virtaa, jotta hätätilanteessa saa kutsuttua apua. (Luontoon. Retkien 

suunnittelu.)  

Ryhmälle tai yksilölle, jolle aikoo ohjata toiminnallisen luontoretken, tulee kertoa, 

mitä varusteita heidän tulee ottaa mukaan. Hyvät kengät, päähine ja vettä on 

syytä varata mukaan. Ensiaputaidoista on hyötyä ja riskikartoitus kannattaa 

tehdä ennen retkelle lähtemistä, jotta turvallisuus on varmistettu. Vaikka seuraisi 

reitille tehtyjä opastekylttejä, ohjaajan on silti hyvä itsekin tietää, missä ollaan. 

Turvallisuus ja erityisesti tunne siitä on yksi olennainen tekijä, mikä auttaa ren-

toutumaan ja edistää retkien onnistumista. (Luontoon. Retkien suunnittelu.)  

On yllättävän monia asioita, jotka voivat vaikuttaa luontoretkiin ja niiden sujuvuu-

teen. Puiden lehvästöt suojaavat liialta auringon uv-säteilyltä ja metsä ja puut 

vaimentavat melua ja poistavat ilmasta epäpuhtauksia. Toisaalta keväällä puut 

saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita. (Tyrväinen ym. 2016, 51.) Mikäli ryh-

mässä on allergisia jäseniä voi tätä yrittää huomioida ja valita sellaisia kohteita, 

missä allergian aiheuttajaa ei ole tai sitä on mahdollisimman vähän. 

 

 

 

 LUONTOLÄHTÖINEN RENTOUTUMINEN 

 

 

Jokaisen ihmisen keho ja mieli tarvitsevat toiminnan, jännityksen ja stressin vas-

tapainoksi rentoutumista. Kaikilla rentoutuminen ei käynnisty luonnostaan, vaan 

siihen on keskityttävä erikseen ja irrotettava vaadittava aika arjesta omaa itseä 
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varten. Vain palautuneena keho toimii oikealla tavalla ja mieli pystyy vastaanot-

tomaan ja käsittelemään vaikeitakin asioita. Ihminen on kokonaisvaltainen olento, 

jolla mieli ja keho kulkevat käsi kädessä. Rentoutuminen hoitaa molempia, sekä 

mieltä että kehoa. Se palauttaa voimia ja lievittää stressi- ja jännitystiloja, pelkoja 

ja ahdistusta. Rentoutumisen hyödyt kattavat ihmisen koko kehon. Rentoutumi-

nen rauhoittaa hermostoa, parantaa verenkiertoa ja vastustuskykyä, laajentaa 

verisuonia, laskee sydämen sykettä ja verenpainetta, vähentää stressihormonien 

eritystä ja vastaavasti lisää mielihyvähormoneja kehossa. Rentoutuminen ei 

vaadi tietynlaista paikkaa tai ympäristöä.  (Suomen Mielenterveysseura ry. Ren-

toutuminen.) Kunnianhimoisinkaan ihminen ei pysty toimimaan täydellä teholla 

jatkuvasti. Ilman palautumista, ihmisen kyky nauttia asioista vähenee ja negatii-

viset oireet, kuten ahdistuneisuus, surumielisyys ja levottomuus lisääntyvät (Mie-

lenterveystalo. Omaolo ja oppaat). 

Jos ihminen pystyy hellittämään ja irrottautumaan puristuksesta, luontoympäris-

tönkin voi aistia paremmin. Hellittämiseen ja puristuksesta irrottautumiseen on 

apumenetelmiä, kuten esimerkiksi tarkkaavaisuuden tietoinen siirtäminen luonto-

ympäristöön, kuten harjoitus nimeltä kallioon sulaminen. Kallioon sulaminen ta-

pahtuu niin, että mennään kalliolle makaamaan selin ja kuvitellaan, että keho al-

kaa sulautua yhteen kallion kanssa. Näin voidaan saavuttaa voimakas rentoutu-

misen, voimaantumisen ja luontoyhteyden löytymisen kokemus. (Taivasmaa 

2020.) 

 

 

5.1 Mielipaikat ja Mielikuvamatkat  

  

Rentoutumisen menetelmänä voidaan käyttää mielipaikkaa, jonne ihan fyysisesti 

mennään. Mielipaikat antavat tilaisuuden rauhoittumiselle, menneiden muiste-

lulle, omien ajatusten ja tunteiden selvittelylle. (Tyrväinen ym. 2014, 51.) Paikka 

voi olla jokin muukin kuin luontoympäristö, vaikka Sturen- ja Aleksanterinkadun 

risteys, mutta Tyrväisen mukaan, mielipaikat ovat usein luontoympäristöjä, kuten 
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metsäinen kesämökki tai järvimaisema. Näissä tarkkaavaisuus saadaan tehok-

kaasti palautumaan ja stressihormonipitoisuudet kehossa kääntyvät laskuun. 

(Tyrväinen ym 2014, 51.) Näihin mielipaikkoihin voi myös kuvitteellisesti mennä 

oleilemaan mielikuvamatkojen avulla.  

Ohjatussa mielikuvamatkassa ohjaaja lukee rauhallisesti ääneen tekstiä tai tari-

naa. Osallistujan tarvitsee keskittyä kuuntelemaan ja kuvittelemaan mielessään.  

Mielikuvituksen avulla voimme matkustella omiin mielipaikkoihimme, jotka ovat 

oikeasti olemassa. Vaihtoehtoisesti voimme kuljeskella täysin fiktiivisissä ava-

rissa merimaisemissa, sakenevissa metsissä, aukioilla, tai vaikka puun sisässä 

tai sen yläpuolella tarkastelemassa maailmaa. Opinnäytetyön lopussa on kaksi 

esimerkkiä mielikuvamatkoista (Liite 3 ja 4). 

 

 

5.2 Mielikuvamatkojen kirjoittaminen  

  

Oman kokemuksen mukaan rentoutusharjoitusten ja mielikuvamatkojen kirjoitta-

minen vaatii tietynlaisen mielentilan. Se vaatii kirjoittajaltaan hyvää mielikuvitusta 

ja kyvyn astua tulevan käyttäjän asemaan. Rentoutusharjoituksia ja mielikuva-

matkoja löytyy valmiina internetistä, mutta halusimme opinnäytetyöhömme kirjoit-

taa mielikuvamatkat itse, jotta ne sopisivat työhömme mahdollisimman hyvin. 

Parhaimpaan tulokseen mielikuvitusmatkan kirjoittamisessa pääsee käymällä 

itse useita kertoja paikassa, josta aikoo mielikuvamatkan kirjoittaa. Tällöin paikka 

tulee tutuksi ja omat aistimukset voi siirtää mahdollisimman tarkasti kuvattuna 

omaan tekstiin muiden luettavaksi. Mielikuvamatkan kirjoittaminen on kuin mikä 

tahansa luova prosessi. 

“Luova kirjoittaja pystyy parhaaseensa ainoastaan niissä aiheissa, jotka herättä-

vät hänessä syvintä sympatiaa.” - Willa Cather 
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5.3 Mindfulness 

  

Mindfulnessin juuret ovat itämaisessa filosofiassa ja menetelmää on käytetty jo 

varhaisissa buddhalaisissa opetuksissa. Länsimaissa mindfulness on tänä päi-

vänä suosittu menetelmä, jolla hoidetaan sekä kehoa, että mieltä. Mindfulness ei 

ole uskonnollinen menetelmä, eikä sitä harjoittaakseen tarvitse omata tietynlaista 

katsomusta, joten se sopii kaikille, joilla on riittävää motivaatiota lähteä tutustu-

maan tietoiseen läsnäoloon. Vain jatkuva harjoittelu tuottaa toivotun, mieltä 

eheyttävän ja elämää selkeyttävän tuloksen. (Silverton 2012, 12; Kabat-Zinn 

2012, 18.) Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää, tietoista läsnäoloa, jossa sallitaan 

kaikki mielen aistimukset ja kaikki tunteet, myös kielteiset. Tietoiseen läsnäoloon 

liittyvät harjoitukset helpottavat tutkitusti nykypäivän hektisen elämän stressiä ja 

voivat vaikuttaa positiivisesti kivun, masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Har-

joitusten avulla ihmisen on helpompi päästää irti ympyrää kiertävistä, häiritsevistä 

ja mieltä hallitsevista ajatuksista. Ihmisellä on taipumus murehtia menneitä ja olla 

huolestunut tulevaisuudesta. Mindfulness auttaa keskittymään nykyhetkeen. 

(Suomen Mielenterveysseura ry. Hyvinvointi. Mitä ovat mindfullness tietoisuus-

taidot.) 

Mindfulnesin avulla ihminen voi harjoittaa mieltään keskittymään olennaiseen. 

Voi valita, mihin suuntaa huomionsa. Tietoista läsnäoloa kehitetään harjoitusten 

avulla. Se ei välttämättä tapahdu hetkessä ja vaatii sekä malttia, että uteliaisuutta. 

Harjoituksissa keskitytään kuuntelemaan omaa kehoa, sekä tarkkailemaan ym-

päristöä neutraalisti. Mitä viestejä keho lähettää? Millaisia fyysisiä tuntemuksia 

omat ajatukset saavat aikaan? Millaisia muotoja, värejä, tuoksuja ympäristössä 

on, ja millaisia ajatuksia ne herättävät? Ajatuksiin pyritään suhtautumaan hyväk-

syvästi, neutraalisti (Nyyti ry. Hengähdyshetki. Mindfulnessin harjoittaminen). 

Ihmisellä on synnynnäinen kyky olla tietoisesti läsnä juuri tässä hetkessä. Kyky 

ei ole kulttuuri- tai uskontosidonnainen, vaan se on meissä jokaisessa. Ikävä kyllä 

tämä synnynnäinen kyky unohdetaan vuosien myötä, jollei sitä tietoisesti harjoi-

teta ja ylläpidetä. (Andersen & Stawreberg 2014, 16.) 
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Vaikka mindfulness onkin tarkoitettu kaikkia varten, on sen harjoittamiseen tiet-

tyjä suosituksia. Mindfulnessin harjoittaminen ei välttämättä sovi esimerkiksi trau-

man kokeneille tai skitsofreniasta kärsiville ihmisille tai henkilöille, joilla on vai-

keaa masennusta tai muita vakavia mielenterveydellisiä ongelmia. Mindfulness 

harjoitusten ei ole tarkoitus aiheuttaa tai nostaa pintaan liian vaikeita tuntemuk-

sia, joita henkilö ei pysty käsittelemään. (Nyyti ry. Hengähdyshetki. Mindfulnessin 

harjoittaminen.) Mindfulnessin tarkoituksena on tyynnyttää mieltä ja rauhoittaa 

kehoa, mutta ennen kuin se voi toimia niin, on henkilön oltava itse valmis vas-

taanottamaan ja käsittelemään tunteet, joita voi nousta pintaan harjoitusten ai-

kana. 

 

 

 

 INSTAGRAM-TILI JA HOITAVA MAISEMA 

 

 

Instagram on Facebook Inc. omistama kuvien jakamiseen perustuva sosiaalisen 

median palvelu, joka julkaistiin vuonna 2010. Vuonna 2019 Instagramissa oli yli 

miljardi kuukausittaista käyttäjää. (Instagram. Our Story.)  Valitsimme Instagra-

min alustaksi helppokäyttöisyyden ja suuren suosion vuoksi. Instagram-tilin pe-

rustaminen on nopeaa ja helppoa ja sen avulla voi tavoittaa useita käyttäjiä ja eri 

tahoja. Instagram-tilin päivittäminen on tärkeää, jotta seuraajien mielenkiinto ja 

vuorovaikutus pysyy yllä. Kommentit ja yksityisviestit mahdollistavat vuorovaiku-

tuksen muiden käyttäjien kanssa. 

Sosiaalinen media, kuten Instagram, on hyvä ja edullinen keino markkinoida tuo-

tetta, omaa yritystä, taideprojektia tai muuta sellaista suurelle yleisölle. Internet-

pohjaiset blogit ovat olleet osa ihmisten elämää jo 1990-luvulta saakka. Varsinkin 

2010-luvulla blogit, videoblogit sekä sosiaalisen median kanavat kuten Instagram 

tulivat erityisen suosituksi ja isoksi osaksi ihmisten sosiaalista elämää. (Cox 

2014, 40.)  
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6.1 Valokuvien ottaminen ja niiden julkaiseminen Instagramiin 

 

Valokuvaus täytyy ajoittaa oikein, jotta sääolosuhteet ja valotus ovat parhaimmil-

laan. Keskipäivän aikaan ja muutama tunti ennen sitä ja sen jälkeen kuvausaika 

ei ole paras, ellei sää ei ole pilvinen. Pilvinen sää pehmentää liiallista auringon-

valoa. Iltapäivällä ja erityisesti illalla, niin sanotulla hämärän hetkellä, voi onnistua 

ottamaan mielenkiintoisia ja valotuksen kannalta täydellisiä maisemakuvia. Sil-

loin kuvauksen ajoitus on olennaista ja eikä kuvaushetki voi kestää liian kauan, 

ettei auringonvalo ehdi loppua kokonaan. (Viljanen, Suvanto & Karhula 2006, 

155.) 

Yleistyneiden älypuhelinten myötä valokuvat voivat tavoittaa suuren määrän ih-

misiä ja sosiaalialan toimijoita. Älypuhelinten kamerat ovat nykyisin laadukkaita, 

joten kuvista tulee miellyttäviä ja kiinnostavia. Instagram-tilin luominen on mak-

sutonta ja kuvat on helppo jakaa oman puhelimen tiedostokansiosta suoraan In-

stagramiin. Kuvia ei tarvitse paljon käsitellä. Lähinnä siihen liittyy rajaus ja halu-

tessaan voi käyttää tehosteita, mutta yleensä tämä ei ole tarpeen. Älypuhelinten 

kameroilla saa tarkkoja ja hienoja kuvia myös ilman tehosteita. Jos kuvassa esiin-

tyy henkilö, on häneltä aina kysyttävä lupa kuvan ottamiseen ja julkaisuun. (Mä-

kelä & Suvanto, 10.)  

 

 

6.2 Sovelluksen ominaisuusuudet 

  

Omaan Instagram-tiliin voi valita profiilikuvan, jonka avulla kävijän voi johdattaa 

tilin sisältöön. Profiilikuvan alle on mahdollista kirjoittaa suhteellisen lyhyt, enin-

tään 150 merkkiä sisältävä teksti tilin sisällöstä. Instagramissa tätä tekstiä kutsu-

taan Elämänkerraksi. (Instagram. Ohje- ja tukikeskus. Instagramin käyttäminen. 

Oma profiili.) 
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Kuvajulkaisu tehdään valitsemalla puhelimen valokuvakansiosta kuva ja lisätään 

Instagramin syötejulkaisuun. Toinen mahdollisuus on ottaa kuva sillä hetkellä ja 

julkaista se suoraan syötteeseen. Instagram antaa hieman mahdollisuuksia ku-

van rajaamiseen, ja kuvan muokkaukseen on olemassa erilaisia tehosteita, joita 

kutsutaan filttereiksi. Esimerkiksi mustavalkofiltteri muuttaa valokuvan mustaval-

koiseksi. Kuvajulkaisuun voi lisätä sijaintitiedot, kuvatekstiä ja hashtageja eli tun-

niste- tai avainsanoja. (Instagram. Ohje- ja tukikeskus. Instagramin käyttäminen. 

Kuvien ja videoiden jakaminen.) 

Julkaisuja voi täydentää monipuolisilla, aihepiiriin liittyvillä hashtageillä. Hashta-

gissa käytetään #-merkkiä sanan edessä ja sen perään kirjoitetaan haluttu sana, 

esimerkiksi #luonto. Klikkaamalla #luonto -hastagia näkee kaikki Instagramiin 

tehdyt kuvajulkaisut, joihin tämä tunnistesana on laitettu. Suorien internetlinkkien 

lisääminen täytyy tehdä tekstimuodossa. Linkki ei aukea suoraan selaimeen, 

vaan se täytyy itse kirjoittaa. (Instagram. Ohje- ja tukikeskus. Instagramin käyttä-

minen. Kuviin ja videoihin tutustuminen.) 

Instagramissa on mahdollista tuottaa livevideoita ja käyttää IGTV:tä. Livevideot 

tapahtuvat tässä hetkessä ja siitä tulee seuraajalle Instagramista ilmoitus, että 

käyttäjä on livetilassa. Seuraaja voi osallistua livevideon seuraamiseen ja kom-

mentoida sitä. IGTV:n avulla Instagramiin voi lisätä tunnin mittaisia videoita. (In-

stagram. Ohje- ja tukikeskus. Instagramin käyttäminen.) 

Instagramin tarinaominaisuus edistää tilin ylläpitämistä ajankohtaisena. Tarinoi-

hin voi lisätä videoita ja kuvia, ne säilyvät profiilissa 24 tuntia seuraajille. Tarina-

toiminnon avulla tilille voi lisätä muutakin aiheeseen liittyvää, mikä elävöittää tiliä, 

auttaa ylläpitämään sitä ja lisää kiinnostusta tilin seuraajissa. Tarinoista voi valita 

suosikit ja tärkeimmät korosta-painiketta painamalla. Näin tarinat jäävät pysyvästi 

näkyviin profiiliin myös seuraajille. Tarinaan voi lisätä sijaintitiedot, päivämäärän, 

pieniä kyselyitä ja tietovisoja, hymiöitä, tekstiä, niin sanottuja tarroja ja gif-tiedos-

toja. (Instagram. Ohje- ja tukikeskus. Instagramin käyttäminen. Kuviin ja videoihin 

tutustumineni.) 
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Seuraajien tavoittelussa viimeaikaisten julkaisujen ja uusien Instagramin käyttä-

jien tilejä seuraamalla saa tehokkaammin näkyvyyttä omalle tilille kuin seuraa-

malla sellaisia käyttäjiä, joilla on jo paljon seuraajia, sillä silloin seuraaminen ja 

kuvista tykkääminen hukkuu lukuisten seuraajien ja tykkäysten joukkoon. 

 

 

6.3 Hoitavan maiseman määritelmä 

 

Määrittelimme hoitavan maiseman tunnusmerkit opinnäytetyössä hyödynnettyyn 

tutkittuun teoria-aineistoon ja omaan kokemukseen perustuen. Hoitava maisema 

on sellainen, jossa olisi mahdollisimman vähän kaupunkiympäristössä esiintyviä 

mielenterveyttä kuormittavia tekijöitä (kts. kappale 3.1). Siellä on mahdollista 

saada etäisyyttä arjen vaatimuksiin ja informaatiotulvaan sekä päästä pois kuor-

mittavan melusaasteen ääreltä. 

Hoitavan maiseman esteettinen miellyttävyys on olennaista vaikutusten välittymi-

sessä (Seresinhe, Preis & Moat 2015). Lisäksi pidimme tärkeänä, että nämä ym-

päristöt ovat turvallisia, esteettömiä ja helposti saavutettavissa olevia. Hoitavassa 

maisemassa voi saavuttaa monenlaisia aistikokemuksia, sekä kohdata kauneu-

den ja lumoutumisen tunnetta. (Kahilaniemi & Löf 2018, 6.) Siellä voi tuntea ole-

vansa osana suurempaa kokonaisuutta ja olla kosketuksissa toiseen maailmaan 

tai kulttuuriin (Salovuori 2009, 56, 106, 117). Kaiken kaikkiaan ajattelemme hoi-

tavan maiseman olevan eheyttävä, rentouttava ja kiinnostava. Havaitsimme, että 

hoitavaa maisemaa löytyy Helsingistä kaupunkimetsien, puutarhojen, viljelysten, 

puistojen, rantojen, vesistöjen ja kallioiden muodossa. 
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 YHTEISTYÖORGANISAATIO JA HILJAINEN HELSINKI -INSTAGRAM-TILI 

 

 

Yhteistyökumppaninamme ja työharjoittelujakson toteutuspaikkana toimi Helsin-

gin Alppilassa, Sturenkadulla sijaitseva Helsingin kaupungin asukastalo Kump-

panuustalo Hanna. Kumppanuustalo Hanna on kaikille avoin, päihteetön paikka, 

jossa voi viettää aikaa, tavata muita ihmisiä, harrastaa käsitöitä tai osallistua edul-

liseen tai kokonaan maksuttomaan toimintaan ja retkiin. (Helsingin Kaupunki. So-

siaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalinen tuki ja toimeentulo. Asukastalot. Eteläinen 

Helsinki. Hanna.)  

Kumppanuustalo Hanna sopi loistavasti yhteistyökumppaniksi, sillä siellä arvos-

tettiin luontolähtöisten menetelmien käyttöä ja kehittämistä. Pääsimme suunnit-

telemaan ja toteuttamaan osallistavia luontolähtöisiä retkiä. Teimme Hannaan 

myös luontokansion, jota Hannan kävijät voivat tulevaisuudessa käyttää oppaana 

luontoon lähtemiseen esimerkiksi juuri meidän Instagram-tilimme rinnalla. 

Hannan ihanan pihan halusimme ottaa yhdeksi kohteeksi Hiljainen Helsinki -In-

stagram-tilillemme. Vaikka se ei ole perinteinen luontokohde, se on mielestämme 

loistava rauhoittumisen paikka aivan keskellä vilkasta kaupunkimaisemaa. Han-

nan kaunis piha on kuin salainen, muurien ympäröimä keidas ruuhkaisalla Stu-

renkadulla. Hannan pihalla liikenteen äänet vaimenevat ja vihreyttä riittää. Piha 

on kaunis ja rauhallinen. Sinne voi mennä istumaan puun varjoon ja levähtämään 

kesken kiireisen päivän.  Opinnäytetyön lopussa on nähtävillä Instagram-tilil-

lämme julkaistu Hannatalon sisäpihasta otettu kuva (Liite 1). 

  



26 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

7.1 Ohjattujen luontoretkien suunnittelu ja toteutus  

 

Luontoretkiä markkinoitiin Kumppanuustalo Hannan Facebook-sivuilla, Kumppa-

nuustalo Hannan nettisivuilla julkaistavassa viikko-ohjelmassa ja Kumppanuus-

talo Hannan aulassa olevalla ilmoitustaululla. Retket olivat avoimia kaikille. Hel-

singin kaupungin asukastalojen retket ovat usein osallistujille joko hyvin edullisia 

tai kokonaan maksuttomia. Retket tehtiin aamupäivästä ja kesto oli muutaman 

tunnin. 

Jokaiseen retkeen varattiin erillinen suunnitteluaika, koska kohteet olivat erilaisia. 

On tärkeää huomioida retkikohteen esteellisyys, sää, levähdyspaikat sekä julkis-

ten kulkuneuvojen aikataulut. Nämä asiat mainitaan jo retkeä mainostaessa. 

Sään ollessa merkittävä tekijä retken toteutumiselle, on mainostaessa mainittava 

retken mahdollisesta peruutuksesta säävarauksen puitteissa. 

Kävimme harjoittelujakson aikana tutustumassa Helsingin ja lähiseudun luonto-

kohteisiin, joihin veimme mukana asiakasryhmän. Tarkoituksena oli tutustua 

luontokohteisiin, joihin on helppo kaupunkilaisenkin päästä rentoutumaan ja hen-

gähtämään, julkisilla yhteyksillä. Kiinnitimme erityistä huomiota paikkojen esteet-

tömyyteen ja selvitimme valmiiksi, millaisia kävelymatkoja kohteessa on. Helsin-

gin luontoreiteillä on hyviä opastekylttejä, jotka estivät eksymistä oikealta reitiltä. 

Opinnäytetyötä varten kuvasimme retkikohteita ja laitoimme kuvat Instagramiin. 

Kuvat luontokohteista otettiin matkapuhelimen kameralla. Kuvissa ei ole tunnis-

tettavissa olevia henkilöitä ja painottuvat maisemiin, kasveihin ja eläimiin. 

Kohteita, joissa kävimme ohjattavien ryhmien kanssa, olivat Mustikkamaa, Valli-

saari, Alppiruusupuisto, Seurasaari ja Kellokosken sairaala ja sen vehreä ympä-

ristö. Vallisaaressa kävelimme kolme kilometriä pitkän Aleksanterinkierroksen. 

Kierroksella oli hyviä paikkoja, joissa voi rauhoittua ja eheytyä luonnon keskellä 

nauttien veden läheisyydestä, runsaasta puustosta ja vihreästä näkymästä. Val-

lisaari on muista Helsingin saarista poiketen vielä suhteellisen koskematon, ja 

kävelyreiteiltä kielletään poikkeamasta. Luonto on Vallisaaressa vehreää ja puh-

dasta. Vallisaarta on helppo lähestyä Helsingin keskustasta käsin. Vallisaareen 
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vie lautta Kauppatorilta. Lautta pysähtyy matkalla joko Lonnan saarella tai Suo-

menlinnassa. Vallisaaren Aleksanterin kierros on helppokulkuinen, mutta kävel-

tävää kertyy kolme kilometriä, joka on huomioitava liikuntarajoitteisten kohdalla. 

Alppiruusupuiston retken toteutimme kesäkuussa, jolloin tiesimme ruusujen ole-

van parhaassa loistossaan. Alppiruusupuistossa risteilevät pitkospuut ympäri 

puistoa. Reitit, joita kuljimme, olivat esteettömiä, sillä pitkospuut on tehty leveiksi, 

jotta niillä voi kulkea myös pyörätuolissa oleva tai rollaattoria käyttävä henkilö. 

Retkien jälkeen keräsimme kävijöiden suullisen palautteen. Retket ja luontokoh-

teet koettiin hyvin valituiksi ja rentouttaviksi. Saimme positiivista palautetta hyvin 

organisoiduista retkistä 

Arabianrannassa kuvaamisen toteutimme tarkoituksella hieman erilaisena päi-

vänä. Halusimme kuvien kautta esittää luonnon kauneuden myös synkkänä päi-

vänä, jolloin aurinko ei tee kuvasta valoisaa ja perinteisen kaunista. Arabianranta 

on joka suunnalta helppojen kulkuyhteyksien päässä ja siellä on loistavat ulkoilu-

maastot merenrannan äärellä. Paikka on luotu rentoutumiseen ja mielen huolta-

miseen luonnon avulla. Arabianrannan maasto on helppokulkuista ja hiekkatiet 

hoidettuja. Paikan voi kuvata olevan esteetön suurimmilta osin, poikkeuksena 

toki hankalampi maasto, jonne ei johda huollettuja hiekkateitä ja joka ei kuulu 

varsinaiseen ulkoilureittiin, vaan on lähinnä niille, jotka haluavat vielä enemmän 

rauhaa oleilulleen. Koronan myötä huomasimme ihmismäärän lisääntyvän huo-

mattavasti ulkoilukohteissa, myös Arabianrannassa. 

Retkien lisäksi kävimme opinnäytetyöprosessin aikana itsenäisesti tutustumassa 

Helsingin luontokohteisiin ja kuvasimme niitä Instagram-tiliämme varten. Yksi 

näistä kohteista oli kuvissa esiintyvä Suursuon vanhustenpolku. Vanhustenpolku 

valikoitui mukaan kohteeksi sen esteettömyyden, hiljaisuuden ja helposti lähes-

tyttävyyden vuoksi. Vanhustenpolulla on huomioitu liikuntarajoitteiset lisäämällä 

metsän keskellä kulkevien reittien varrelle teräksiset kaiteet, joiden avulla heik-

kokuntoinenkin pääsee turvallisesti nauttimaan luonnosta. Vanhustenpolun reitit 

ovat lyhyitä ja niille uskaltaa lähteä, vaikkei olisi tottunut luontokävelijä. Vanhus-

tenpolku alkaa vanhainkodin välittömästä läheisyydestä, mutta johtaa silti pois 

liikenteen hälinästä ja metsän voi aistia lähtemättä kauas. Levähdyspaikkoja on 

reitillä useita. 
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7.2 Opinnäytetyömme tuotos 

 

Instagram-tilin nimeksi valittiin Hiljainen Helsinki tarkoituksena kuvata tilin sisäl-

töä. Helsinki viittaa kohteiden sijaintiin ja sana hiljainen kuvaa kohteiden tunnel-

maa. Helsinki sijaitsee meren lähellä, joten tilin profiilikuvaksi valitsimme Rastilan 

uimarannalta otetun lähikuvan kivikkoon rantautuvasta meren aallosta. Kuvassa 

on mielestämme rauhallinen ja rentouttava tunnelma, mikä vastaa myös muiden 

julkaisujen tunnelmia.  

Elämänkerrassamme on merkkirajan rajallisuudesta johtuva, tiivis kuvaus tilis-

tämme: ”Onnellisen mielen maisemia, hiljaisuutta Helsingistä. Vihreää hoivaa, 

voimaantumista ja rentoutumista pääkaupunkimme luontoaarteiden ääreltä”. Elä-

mänkerran sisällöllä halusimme tuoda esiin tilin luontolähtöistä teemaa, rentou-

tumista, mielenterveyden edistämistä sekä paikkaa, missä kuvat on otettu.  

Hyviä hashtageja meidän julkaisuissamme ovat #helsinki, jolla Instagramin käyt-

täjät löytävät erityisesti Helsingistä otettuja kuvia. #hyvinvointialuonnosta ja #mie-

lenmaisema kuvaavat kuviemme luonnetta ja tuo luonnon hyvinvointi vaikutuk-

sista kiinnostuneita käyttäjiä kuvien ja tilimme pariin. Jo olemassa olevien hashta-

gien lisäksi voimme luoda uusia hashtageja kuten #hiljainenhelsinki. Tällä 

hashtagilla erotamme meidän kuvamme muista luontokuvista. 

Meillä kummallakin on pääsy Hiljainen Helsinki -Instagram-tiliin, joten kumpi vain 

voi lisätä tilillemme sisältöä ja tehdä muutoksia. Emme erityisemmin keskustel-

leet toistemme kanssa ennen kuvajulkaisujen tekemisestä ja julkaisemisesta, 

sillä visiomme tilin visuaalisesta ilmeestä oli niin yhtenäinen, että julkaisun teke-

minen onnistui ilman toisen erillistä mielipidettä. 

Kävimme useassa eri paikassa Helsingin kaupungin rajojen sisäpuolella kuvaa-

massa ja pohdimme, miten saisimme aikaan mahdollisimman hyviä kuvia. Täytyi 

suunnitella, miten kuvasta ja julkaisusta saa sellaisen, ettei kuvauskohteeseen 

ole mahdotonta löytää, mutta se silti kuvaisi mahdollisimman todenmukaisesti 

luontolähtöistä ympäristöä. Halusimme välttää kuvissamme rakennuksia, jotta 

luontoelementit korostuisivat. Poikkeuksena Lapinlahdensairaalan ympäristössä 
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ja Maunulan ulkoilumajasta halusimme tuoda kuvaan rakennuksen, jotta kävijät 

voisivat hyödyntää niitä kohteen löytämisessä. Olemme liittäneet opinnäytetyö-

hön esimerkin kuvajulkaisusta (Liite 2). Esimerkin kuva on otettu Marjaniemen 

rannasta selkeänä aurinkoisena päivänä. 

Valitsimme kohteet määrittelemämme hoitavan maiseman kriteerien mukaan. 

(kts. määritelmä luvusta 6.3) Kohteissa arvioimme luontoelementtien määrää, ku-

ten metsäistä ympäristöä, puita ja kallioita, tilantuntua, eli sitä että on etäisyyttä 

toisiin ihmisiin ja sitä, että voi katsella kaukaisuuteen, esimerkiksi merelle tai nii-

tylle. Kiinnitimme myös huomiota kohteiden äänimaailmaan. Arvoimme äänimaa-

ilman monipuolisuutta ja sitä, jääkö luonnon hennoille äänille kohteessa tilaa, 

eikä vain yksi ääni, kuten esimerkiksi liikenteen melu, dominoisi siellä. Kohteis-

tamme Seurasaari ja Mustikkamaa ovat hieman rajatapauksia Hiljaisen Helsingin 

Instagram-tilille kuuluviksi, sillä kohteissa on paljon ihmisiä sesonkiaikana ja kau-

pungista tuleva melu tavoittaa kävijän saaressa. Tosin paikoittain melusaastetta 

on vähemmän toisessa kohdassa samaa kohdetta. Mustikkamaan merelle avau-

tuvan näkymän puolella metroliikennettä ei kuule eikä näe lainkaan. Kesäkauden 

jälkeen Seurasaaressa kävijämäärät pienenevät, ja se on retkeilyn arvoinen 

kohde muinakin vuodenaikoina kuin kesällä 

Hiljainen Helsinki -Instagram-tili on hyvä väylä innostua hyödyntämään luonto-

ympäristöjä ja luontolähtöisiä menetelmiä ammatillisen kehittymisen välineenä. 

Instgram-tilimme on visuaalisesti kiinnostava ja monipuolinen. Kohteissa käymi-

sen ja luontokuviemme kautta voi yllättyä positiivisesti luontolähtöisen toiminnan 

hyvinvointivaikutuksista, sekä ennen kaikkea lumoutua ja nauttia Helsingin moni-

puolisesta luonnosta ja hiljaisuudesta.  

Hankimme Instagram-tilillemme näkyvyyttä seuraamalla muita alan toimijoita ja 

olimme aktiivisia kommentoimalla ja tykkäämällä julkaisuista. Mainostimme Hil-

jainen Helsinki -tiliämme omilla Instagram-tileillämme ja teimme julkaisujen li-

säksi tarinapäivityksiä pitääksemme tilin toiminnan aktiivisena. Instagramin väli-

tyksellä saimme itsekin vastavuoroisesti tietää kiinnostavien toimijoiden ajankoh-

taiset uutiset ja tapahtumat ja onnistuimme verkostoitumaan heidän kanssaan.  
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Ensin tilimme seuraajina oli lähinnä vain oma lähipiiri ja kaverit, joille olimme ker-

toneet tilistä ja opinnäytetyöstä. Kun julkaisuja oli yli 10 kappaletta ja opimme 

käyttämään julkaisuihimme sopivia hashtageja ja seuraamaan muita Instagramin 

käyttäjiä, seuraajamäärä kasvoi. Tykkäysten määrä lisääntyi, kun seuraajien 

määrä lisääntyi. Mitä enemmän panostimme kuvien laatuun ja mitä monipuoli-

semmin ja enemmän merkitsimme tunnistesanoja, sitä enemmän seuraajia, tyk-

käyksiä ja kommentteja kertyi. 

 

 

7.3 Sovelluksen haasteet 

 

Instagramin käyttö alustana toi eteemme haasteen, ettei kuvien  järjestystä voinut 

enää julkaisuiden tekemisen jälkeen muuttaa. Koko julkaisu täytyy tehdä uudes-

taan, jos kuviin tai niiden järjestyksen haluaa tehdä muokkauksia. Meidän täytyi 

myös valita, haluammeko julkaisuissa tuoda esille myös rentoutumismenetelmiä, 

jotka ovat yhtenä teemana opinnäytetyössämme. Pohdimme mielikuvamatkojen 

julkaisemista rauhoittavan kuvan alle, mutta huomasimme kuvauksen merkkira-

jan olevan niin rajallinen, ettei tämä ollut mahdollista toteuttaa. 

Olisimme voineet myös jaotella erikseen puutarhat, saaret, rannat ja niin edel-

leen, mutta tämäkään ei myöhemmin enää ollut mahdollista, sillä olimme jo saa-

neet seuraajia, tykkäyksiä ja tehneet useita julkaisuja. Pohdimme, pitäisikö koko 

tili perustaa uudestaan. Jatkuvan, elävän sisällön tuottaminen on kuitenkin In-

stagram-tilin yksi perusajatus, joten tämä epäloogisuus kohteiden järjestyksessä 

ja sen näkyminen, mistä kaikki on lähtenyt ja miten se on edennyt, kuuluvat In-

stagramin konseptiin. 
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 ARVIOINTI JA TULOKSET 

 

 

Arvioimme saavuttaako Instagram-tiliämme toivomamme kohdeyleisön tykkäyk-

sien sekä seuraajien ja kommenttien määrän avulla. Instagram-tili elää koko ajan, 

joten päätimme ottaa arviointipäiväksi 18.9.2020 ja pysäyttää tykkäysten, kävijä-

määrien ja kommenttien laskemisen siihen. Kyseinen päivämäärä valittiin, koska 

meillä oli opinnäytetyön seuraava arviointitilaisuus lähestymässä ja meillä oli 

tuona päivänä yhteistä aikaa työstää raportin arviointilukua. Seuraajien määrä oli 

386, tykkäyksiä kertyi 1237 ja kommentteja oli yhteensä 13. Ensimmäisessä jul-

kaisussa tykkäyksiä on 13, joka on vähiten tykkäyksiä verrattuna kaikkiin julkai-

suihin. Viidennessä julkaisussa, jossa kuvattuna on Pyysaari, on 40 tykkäystä ja 

viimeisimmässä julkaisussa Haltialan aarnialueesta tykkäyksiä on jo 57, eli tieto 

tilistä alkoi levitä. 

Laadullista arviointia teimme luomalla Instagramiin kyselyn ja käymällä läpi seu-

raajien kommentteja. Kyselyn toteutimme tekemällä tarinajulkaisun, missä oli 

kolme kysymystä, joihin seuraajilla oli mahdollisuus vastata kyllä tai ei. Kysely 

julkaistiin tarinassamme 16.9.2020 ja osallistumisaikaa oli 24 tuntia. Kysyimme, 

onko @hiljainenhelsinki sellainen tili, jota mielestäsi kannattaa seurata? Oletko 

löytänyt tilimme avulla uusia luontokohteita Helsingistä? Ja onko tili inspiroinut tai 

innostanut lähtemään kohteisiin, joita tänne on valittu? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastasi 34 seuraajaa ja kaikki vastasivat kyllä. Toi-

seen kysymykseen vastasi 25 seuraajaa ja kaikki vastasivat kyllä. Kolmannen 

kysymykseen vastaamiseen osallistuneita oli 23, kyllä-vastauksia oli 22 ja yksi ei-

vastaus, jota oli täydennetty kommentilla “En asu Helsingissä niin en ole käynyt 

kohteissa, mutta tykkään seurata tiliänne.”. Osallistuneiden määrä oli pieni seu-

raajien määrään verrattuna, mutta kyselyyn oli mahdollista osallistua vain yhden 

vuorokauden ajan. 

Kyselyjulkaisuun saimme yhdeltä vastaajalta seuraavan kommentin. “Itse maa-

seudulta muuttaneena olen asunut Helsingissä nyt muutaman vuoden ja tää on 

ollut tosi hyödyllinen tili, koska en olisi todellakaan tiennyt, että Helsingissä on 
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näinkin rauhallisia paikkoja, joissa luonnonrauha on niin vahvasti läsnä! Olen tosi 

kiitollinen teille, kun olette pelastanu mun kiireisen elämän ja stressaavan arki-

elämän täällä pääkaupungin sykkeessä!! Hyvää syksyä teille ja jatkakaa samaan 

malliin.” 

Kyselyjulkaisun kysymyksillä pyrimme kartoittamaan, onko tilistä seuraajillemme 

hyötyä ja kannattaako tilin päivittämistä ja ylläpitoa jatkaa. Totesimme, että In-

stagramin sisäänrakennettu tarinaominaisuuden näkymisaika 24 tuntia sekä val-

miit vastausvaihtoehdot ”kyllä” ja ”ei” eivät sopineet tähän tarkoitukseen, koska 

ne jättivät tulokset yksipuoliseksi.  

Kyselyyn tulleen kommentin lisäksi olimme saaneet ystävällissävytteisiä ja kan-

nustavia kommentteja kuvajulkaisuihimme. “Todella kaunista”, “Ihanan rauhoit-

tava kuva” ja “hieno”. Nämä kommentit olivat tilillämme luettavissa varsinaisena 

arviontiipäivänä 18.9.2020. Opinnäytetyön raportin viimeistelyvaiheessa 

14.11.2020 huomasimme, että Stansvikin kartanon puistoalueen Tammikujalta 

otetun kuvan alle oli ilmestynyt työn arvioinnin kannalta kiinnostava ja varteen-

otettava kommentti, jonka päätimme vielä ottaa mukaan arviointiin. Seu-

raajamme kommentissa luki ”Asun itse Laajasalossa, enkä ees tienny. Täytyypi 

käydä kattoo”  

Instagram-tilin käyttäjät voivat mainita omissa tarinoissaan toisia käyttäjiä. Meidät 

merkittiin erään seuraajamme tarinajulkaisuun. Hän oli seurannut tiliämme alusta 

lähtien ja tykännyt kuvistamme. Kyselyjulkaisun tehtyämme hän mainosti omassa 

tarinajulkaisussaan meitä merkitsemällä tilimme ja jakamalla yhden luontokuvis-

tamme julkaisussaan. 

 

 

8.1 Suullinen palaute 

 

Teimme kahden työharjoittelujakson aikana Kumppanuustalo Hannassa retkiä 

Instagram-tilillämme kuvattuihin luontokohteisiin. Keräsimme sekä retkistä, nii-
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den ohjaamisesta, kohteista ja kävijöiden tunnelmista suullista palautetta. Suulli-

nen palaute jäi minimiin koronapandemian estäessä retkien toteutumisen toisella 

harjoittelujaksolla.  

Emme onnistuneet tavoitteessamme tehdä niin montaa luontoretkeä Kumppa-

nuustalo Hannan kävijöiden kanssa kuin oli suunniteltu. Tavoitteenamme oli 

suunnitella ja toteuttaa retkiä näihin kuvaamiimme kohteisiin yhdessä Hannan 

kävijöiden kanssa kesän 2020 aikana, mutta koronatilanteen takia Kumppanuus-

talo Hanna suljettiin aluksi kokonaan ja kun se avattiin uudelleen, retkiä ei järjes-

tetty. Toteutimme kohteissa käyntejä itsenäisesti, jotta saimme Instagram-ti-

liimme tarpeeksi kohteita ja sisältöä, mutta emme näin ollen saaneet kävijöiden 

arvokasta suullista palautetta kaikista kohteista ja Instagram-tilimme käytöstä. 

Saimme yhteensä kuudelta Hannan kävijältä suullista palautetta retkistä. Palaute 

oli kokonaisuudessaan positiivista. Saimme hyvää palautetta retkien suunnitte-

lusta, toteuttamisesta, kävijöiden huomioimisesta ja esteettömien reittien etsimi-

sestä. Kävijät kokivat voimaantuneensa ja rohkaistuneensa retkistä niin, että us-

kaltaisivat jatkossa lähteä luontoon ja kohteisiin itsenäisestikin, vaikka eivät en-

nen retkiä olleet uskaltaneet niin tehdä. 

Saimme vielä erillisen suullisen kommentin Instagram-tilistämme African Care 

ry–nimisen järjestön toiminnan suunnittelijalta. Hän seuraa tiliämme ja antoi po-

sitiivista palautetta siitä, että julkaisuista näkee bussiyhteydet ja sen, miten koh-

teisiin pääsee. (Fati Osman, African Care Ry, henkilökohtainen tiedonanto 

27.9.2020.) 

 

 

8.2 Tulosten analysointi 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyneen Instagram-tilin suosion kasvu näkyi siinä, 

että tykkäysten määrät julkaisussa lisääntyivät ajan myötä. Tämä osoittaa sen 
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että, Instagram-tili on toimiva ja käyttökelpoinen väline tavoittaa ja luoda jatku-

vasti kasvava yhteisö pitkällä aika välillä. Verkoston laajeneminen luo puitteet 

luontolähtöisistä menetelmistä kiinnostuneiden ihmisten kohtaamiselle ja yhteis-

työlle. Jo tässä vaiheessa Instagram-tilimme verkostoon kuuluu esimerkiksi tera-

piatyön ammattilaisia, opettajia, raittius- ja mielenterveystyön toimijoita sekä ko-

touttamispalveluita tarjoavia tahoja.  

Määrittelimme teoriaosuudessa hoitavan maiseman tunnusomaiset piirteet ja 

kerroimme, että Helsingistä hoitavaa maisemaa löytyy kaupunkimetsien, puutar-

hojen, viljelysten, puistojen, rantojen, vesistöjen ja kallioiden muodossa. Näitä 

ympäristöjä ja elementtejä on löydettävissä monipuolisesti Instagram-tilimme va-

lokuvista. Positiivista kommenteista ja kuvajulkaisuihin tulleiden tykkäyksien 

määristä voi päätellä, että Instagram-tilimme kuvien visuaalinen ilme on onnistu-

nut. Kommenttien sisällön perusteella luonnon tai luontokuvan kauneus ja luon-

toympäristön rauhallinen tunnelma on välittynyt kuvista. Lisääntyvien seuraajien 

määrästä ja siitä, että joku toinen Instagramin käyttäjä suositteli seuraamaan ti-

liämme omassa tarinajulkaisussaan, kertoo, että kiinnostus tiliä kohtaan lisääntyy 

sekä tieto tilistä ja valitsemistamme luontokohteista leviää. 

Opinnäytetyön raportin alkupuolella väitämme, että Helsingissä asuva ihminen ei 

välttämättä edes tiedä kaikkien luontokohteiden olemassaoloa ja että voimme 

tuoda Instagram-tilin avulla näitä kohteita heille näkyviksi. Laajasalossa asuvan 

seuraajan kommentti on osoitus ilmiön totuudenmukaisuudesta. Väitimme myös, 

että tilistä voisi olla apua toiselta paikkakunnalta Helsinkiin muuttaneille henki-

lölle. Kyselyjulkaisuun maaseudulta muuttaneelta seuraajalta tullut kommentti tu-

kee tätä väitettä. 

Keräämästämme suullisesta palautteesta käy ilmi, että kävijät pitivät kohteiden 

valinnasta ja huomasivat luonnon positiiviset vaikutukset. Kiitosta saimme eten-

kin bussireittien suunnittelusta. Kävijät kokivat turvallisena sen, että reitit oli suun-

niteltu valmiiksi ja me ohjaajina tiesimme, missä piti mihinkin aikaan olla ja millä 

kulkuvälineellä mihinkin pääsee 
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 POHDINTA  

 

 

Tarkoituksena oli tuoda visuaalisesti kiinnostava Hiljainen Helsinki -Instagram-tili 

avuksi yhteistyöorganisaatiomme kävijöille, sekä muille yksittäisille käyttäjille it-

senäisten luontoretkien toteuttamiseen. Toivoimme, että tilistä löytyisi inspiraa-

tiota luontolähtöisestä toiminnasta ja luonnossa rentoutumisesta kiinnostuneille. 

Halusimme tuoda ihmisten tietoisuuteen sellaisia paikkoja Helsingissä, joita he 

eivät ilman tiliämme löytäisi ja joihin myös autottoman kaupunkilaisen olisi helppo 

päästä. Toivoimme myös ammattilaisten käyttävän tiliä apuvälineenä luontoläh-

töisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka Instagram-tilillemme va-

likoituneet paikat ovat monille tuttuja jo entuudestaan, voi tililtämme saada uutta 

inspiraatiota retkien, rentoutushetkien tai luontoseikkailujen järjestämiseen.  

 

 

9.1 Tämän olisimme tehneet toisin 

 

Retkien järjestäminen Instagram-tilimme avulla ei onnistunut niin kuin olisimme 

toivoneet, koska koronapandemiasta johtuneet turvatoimet estivät niiden järjes-

tämisen Kumppanuustalo Hannan sulkeutuessa ja retkien peruuntuessa. In-

stagramissa kyselyllä kerätty palaute ja suullisen palautteen määrä ja laatu ei 

antanut meille tarpeellista näyttöä tilin käytön toimivuudesta. 

Jos koronapandemiaa ei olisi tullut, olisimme toteuttaneet kyselyn lomakkeen 

avulla sekä retkistä, että Instagram-tilimme sisällöstä Kumppanuustalo Hannan 

kävijöille. Olisimme varanneet kyselyyn aikaa ja organisoineet kyselyn niin, että 

vastaaminen olisi tapahtunut meidän valvonnassamme. Kysely olisi järjestetty 

heti ohjauksen jälkeen tai osana retkeä. Näin osallistuneiden määrä olisi ollut 

mahdollisimman suuri osallistujamäärään nähden. Olisimme antaneet mahdolli-

suuden vastata nimettömänä, sillä siten vastaajat uskaltavat vastata kyselyyn to-

tuudenmukaisemmin. Kannustimena osallistumiseen olisimme voineet luvata ar-

poa kyselyyn osallistuvien kesken Kumppanuustalo Hannan kahvilipukkeita. 
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Kyselylomakkeella olisimme saaneet kohdennettua kyselyn Instagram-tilimme 

varsinaiselle kohderyhmälle saadaksemme tarkempaa tietoa heidän kokemuk-

sistaan Instagram-tilimme käytöstä ja ohjaustilanteesta, jossa sosiaaliohjaaja on 

hyödyntänyt kyseistä Instagram-tiliä työssään. Esitetyt kysymykset olisivat olleet 

avoimia kysymyksiä, jotta vastaajan mielipiteille, ideoille ja toiveille olisi jäänyt 

mahdollisimman paljon tilaa. Avointen kysymysten avulla vastauksista olisi voinut 

nousta esille uusia asioita kävijän näkökulmasta. Kysymykset olisivat olleet seu-

raavanlaisia: Minkälaisen kokemuksen retkestä sait? Mitä tunteita luonnossa liik-

kuminen sinussa herätti? Millä tavalla koit ohjatun retken vaikuttavan mielialaasi? 

Miten ohjaajina olimme onnistuneet kohteen valinnassa? Mitä toivoisit luontoret-

keä järjestävältä ohjaajalta tulevaisuudessa, voisiko jotain tehdä mielestäsi pa-

remmin? Jos olet tutustunut Instagram-tiliimme, miten koet voivasti hyödyntää 

sitä elämässäsi? Millaisia tunteita Instagram-tilimme kuvat ja kohteet sinussa he-

rättävät?  

 

 

9.2 Tulevaisuuden näkymät 

 

Tutkinnon saatuamme jatkamme luontolähtöisten menetelmien käytön puolesta 

puhujina ja Hiljainen Helsinki -Instagram-tilin käyttämisen, sisällön tuottamisen ja 

päivittämisen on tarkoitus jatkua. Tili on myös mahdollista muuttaa Instagramissa 

yritystiliksi. Olisi loistavaa, jos tilimme ja ideologiamme tavoittaisi päättäjiä ja sillä 

olisi positiivista vaikutusta luontokohteiden suojeluun sekä lisäisi niiden käyttöön-

ottoa mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen periaatteet toteutuivat työssämme siltä osin, 

että loimme itsellemme uuden työvälineen luontolähtöisen, visuaalisesti ja sisäl-

löllisesti ammattimaisen Instagram-tilin tulevaisuuden ohjaamista ja luontolähtöi-

sen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista varten.  

Opinnäytetyön tärkeänä teemana oli myös rentoutuminen ja nimenomaan luon-

tolähtöinen tai luontoon liittyvä rentoutuminen. Rentoutuminen ei kuitenkaan vielä 
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näy produktiomme sisällössä niin paljon kuin haluaisimme, mutta se on mahdol-

lista tuoda osaksi tilin sisältöä livetilan tai IGTV -toiminnon avulla. Voimme lukea 

ja ohjata mielikuvamatkoja tai mindfullness-harjoituksia kyseisten toimintojen vä-

lityksellä. Videot tallentuvat Instagramiin, joten osallistuminen ohjaukseen ei ole 

paikkaan ja aikaan sidottua, vaan seuraaja voi katsoa ohjauksen silloin, kun se 

hänelle parhaiten sopii tai palata siihen uudestaan halutessaan. 

Tämän lisäksi voimme tehdä julkaisuja ja videoita, jotka käsittelevät sisällöltään 

luonnon hyvinvointivaikutuksia ja mielenterveyttä. Voimme myös aktivoida seu-

raajia Instagramin kautta lähtemään luontokohteisiin tekemällä rasteja tai suori-

tettavia haasteita näihin paikkoihin ja julkaista ohjeistuksen tarinatoiminnolla tai 

kuvajulkaisussa. 

Toivomme, että kuntouttavaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa järjestävät tahot 

tavoittavat Instagram-tilimme ja sitä kautta myös ne, joilla ei ole älypuhelinta pää-

sevät osallisiksi kuvattuja luontokohteita. Kuntouttavassa ympäristössä ohjaaja 

voi avata Instagram-tilin kaikkien näkyville ja sitten ryhmä tai yksilö, voi päättää 

mihin kohteeseen haluaa mennä. Tilin kohteita voi käyttää sosionomin työssä 

kertaluontoisena retkenä tai pitkällä aikavälillä. Toiminnan tavoitteena voi vaikka 

olla käydä niissä kaikissa. Myös työpalaverin voi aloittaa niin, että katsotaan yh-

dessä hetki Instagram-tilimme rauhoittavaa luontokuvaa, ennen varsinaiseen ai-

heeseen siirtymistä tai lähdetään avaamaan päivän aihetta tämän luontokuvan 

avulla. 

 

 

9.3 Opinnäytetyön ajankohtaisuudesta 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme koronaviruspandemia vallitsi maassamme ja koko 

maapallolla. Uusimaa oli eristetty muusta Suomesta. Koulut, kirjastot, liikuntapai-

kat ja ravintolat suljettiin, kaikki yleisötapahtumat peruttiin, kokoontumista ei suo-

siteltu. Ulos sai onneksi vielä mennä – tietyin rajoituksin. Ulkoilimme tuolloin pal-

jon ja mikä onni pystyimme edistämään opintojamme, koska opinnäytetyös-

sämme oli tarkoituskin olla ulkona ja liikkua luonnossa. Koronaviruksen luoman 



38 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

epätietoisuuden ja jopa pelon tunteen vallitessa luonnossa liikkuminen antoi het-

kiä, jolloin ahdistavat ajatukset ja pelon saattoi unohtaa. Olisiko vaikutus ollut 

sama betonisessa katuympäristössä? Kuinka tärkeä luontoympäristöjen olemas-

saolo ja sen käyttö mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on?  

Opinnäytetyömme tuotoksen ajankohtainen merkitys näkyikin siinä, että sen vä-

lityksellä olisi mahdollista tehdä ohjaustyötä etänä. Etätyövälineiden käyttö on 

yleistynyt muutenkin, mutta erityisesti ne yleistyivät pandemian aikana. Lisäksi 

pandemia-ajan suositeltujen turvavälien pitäminen ohjauksessa ja kokoontumi-

sessa luontoympäristössä on helpompaa verrattuna sisätiloissa ohjaamiseen ja 

kokoontumiseen. 

Osana kestävää kehitystä opinnäytetyömme tuo esiin luonnon ja ympäristön kun-

nioittavan kohtelun tärkeyttä sosiaalisessa mediassa ja tässä raportissa. Helsin-

gissä on vielä monipuolisia mielenterveyttä edistäviä luontokohteita jäljellä, mutta 

näiden hoitavien ympäristöjen tulevaisuus huolestuttaa, sillä niitä uhkaa jatkuva 

rakentaminen ja saastuminen. Kaupunkisuunnittelussa olisi tärkeää korostaa 

kaupungissa olevien luontokohteiden suojelua ja panostaa niiden ylläpitoon, ja 

siihen, että kohteet ovat kaupungin asukkaiden saavutettavissa, sillä niiden 

avulla tutkitusti edistetään hyvinvointia ja ennalta ehkäistään mielenterveyson-

gelmia.  

 

 

9.4 Eettisyys ja arvoristiriidat 

 

Instagramin välityksellä voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, koska 

sovellus on ilmainen ja alustan käyttäminen on helppoa. Instagram on kuitenkin 

suhteellisen uusi sosiaalisen median väline ja vaatii älypuhelimen, joten sitä työ-

välineenä käyttävän sosionomin on tärkeää ottaa huomioon, että ihmisten val-

miudet älylaitteiden käyttämiseen, digitaaliseen viestintään ja sosiaalisen me-
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dian käyttöön vaihtelevat. Ohjaajan tulee huolehtia, että nämä tekijät eivät ai-

heuta ohjaustilanteessa ohjattavalle ulkopuolisuuden tai syrjään jäämisen koke-

musta. 

Tiedetään, että älypuhelimen käyttö aiheuttaa niska- ja hartiasärkyjä. Sen on tut-

kittu heikentävän tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä suhteessa ympäristöön ja 

aiheuttavan jopa riippuvuutta. (Yle uutiset.) Luontoretkien yhtenä tarkoituksena 

on ärsyketulvasta palautuminen, jota älypuhelimen käyttö luontoympäristössä 

heikentää. Perinteisesti voisikin ajatella, että älypuhelimet ja niiden jatkuva käyt-

täminen eivät ole osa luontoretkiä juuri siitä syystä, että ne häiritsevät tarkkavai-

suutta ja silloin ihminen ei ole kokonaisvaltaisesti läsnä luontoympäristössä.  

Instagram-tilimme myös houkuttelee kuluttamaan aikaa sosiaalisen median ää-

ressä ja altistumaan ärsyketulvalle. Toisaalta internetin kautta jakaminen on muo-

dostunut nykyihmiselle tärkeäksi ja arkiseksi asiaksi, ja luontokuvaaminen on an-

toisaa ja luovaa toimintaa. Positiivisten muistojen voimaa voi käyttää hyväkseen 

katselemalla otettuja valokuvia myöhemmin (Salovuori 2009, 108). Instagramissa 

voi myös muistuttaa siitä, että välillä on hyvä laittaa laitteet kokonaan sivuun, sillä 

on vapauttavaa lähteä luontoon, unohtaa arjen kiireet, jossa puhelut, informaa-

tiotulva, viestit, ja jatkuvasti saatavilla olo keskeyttävät. 

Luontolähtöinen toiminta sen sijaan sopii lähtökohtaisesti kaikille, sillä luontoym-

päristö itsessään on puolueeton alue ja olemme kaikki päivittäin jollain tapaa 

kosketuksissa luontoon. Luontoympäristön vahvuus on siinä, että se kohtelee 

kävijäänsä neutraalisti ja tasa-arvoisesti jättäen esittämättä eriarvoistavia kysy-

myksiä, jotka käsittelevät esimerkiksi yhteiskunnallista asemaa, ansiotuloa, 

ihonväriä tai uskontoa. (YLE, Suomi & Valto 2020.) Tätä näkökulmaa myös so-

siaaliohjaajan kannattaa hyödyntää ammatissaan ja pyrkiä kohtaamaan asiak-

kaat tasa-arvoisesti ja tarjoamaan palvelua, jonka laatu on kaikille osallistujille 

sama heidän asemastaan riippumatta.  

Vaikka luontoympäristö kohtelee tasa-arvoisesti meitä kaikkia, siellä toimimi-

seen kuitenkin sisältyy haasteita. Tietyt rentoutusmenetelmät eivät sovi kaikille 

ja ohjattavien joukossa voi olla ihmisiä, jotka eivät koe luontoympäristöä miellyt-
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tävänä ja turvallisena. Sosionomilla on oltava sensitiivisyyttä ja eettistä herk-

kyyttä luontolähtöisen toiminnan ja rentoutusharjoitusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. Osallistujien psyykkiset ja fyysiset rajoitteet on huomioitava. Am-

mattilaisen tulee kartoittaa asiakkaiden luontosudetta ja toiminnallisuuden lähtö-

tasoa sekä asiakkaan tarpeita etukäteen, jotta ohjaus on laadukasta ja kuntou-

tuksen tavoite saavutetaan. 

 

 

9.5 Ammatillisuuden kehittyminen 

 

Luontoympäristö antaa parhaimmillaan myönteisyyden, toipumisen, kauneuden 

ja positiivisuuden kokemuksia. Sosiaaliohjauksessa ammattitaidon päivittäminen 

uudella osaamisella rikastuttaa asiakastyön mahdollisuuksia. Luontoperustaisen 

toiminnan periaatteiden tunteminen, luontokohteiden sijainnit, saavutettavuus ja 

keinot hyödyntää niitä asiakastyössä ovat tärkeää uutta osaamista. Ohjaajan tu-

lee ymmärtää, miten luontolähtöiset menetelmien käyttö vaikuttaa kuntouksessa 

ja mitä osaamista ja kykyä toiminnan toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen 

häneltä vaativat. 

Ammatillisessa mielessä kehityimme kartoittamaan ympäristöä ja maisemaa sen 

hoitavassa roolissa. Aloimme perehtymisen myötä pohtimaan kohteissa, miten 

juuri täällä voisi toteuttaa asiakastyötä. Pohdimme, kenelle suuntaisimme palve-

lua, millaiset rentoutumisen ja rauhoittumisen menetelmät mihinkin paikkaan so-

pisivat. Aloimme katsella ympäristöä myös tulevan asiakkaan, potilaan tai kun-

toutujan silmin. Projektin edetessä opimme kiinnittämään yhä enemmän huo-

miota esteettömyyteen, turvallisuuteen, välimatkoihin ja taloudellisuuteen. 

Tämän työn myötä opettelimme tukemaan asiakkaan toiminnallisuutta, osalli-

suutta ja aktiivisuutta käyttämällä apuna luontolähtöisiä menetelmiä. Ymmär-

simme, että luontolähtöisiä menetelmiä ja Instagram-tiliämme voi soveltaa use-
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aan eri asiakasryhmään. Opettelimme käyttämään Instagramia ja tarkastele-

maan sen käyttöä ammatillisesta näkökulmasta ja kuinka Instagramissa voi kas-

vattaa oman toiminnan näkyvyyttä.  

Edistimme ekonomista tasa-arvoa Instagram-tilimme luontokohteiden valinnassa 

pitämällä kiinni siitä, että heikko taloudellinen tilanne ei ole esteenä kohteisiin 

pääsylle. Moni Helsingin saari, kuten Pihlajasaari ja Harakkasaari eivät tulleet 

valituksi, koska niihin pääsemiseksi täytyy ostaa erillinen lippu. Tosin poikkeuk-

sena kävimme ryhmän kanssa Vallisaaressa, sillä Kumppanuustalo Hanna mah-

dollisti retken kävijöille kattamalla kulut. 

Ymmärtäessämme, että luontokuvat ja -elementit eivät pelkästään elävöitä ja li-

sää työtilojen viihtyvyyttä, vaan toimivat aktiivisena osana kuntoutusta, oival-

simme, että luontolähtöiset menetelmät ovat toteutettavissa myös ihan matalalla 

kynnyksellä. Työelämässä meillä on mahdollisuus tehdä asiakkaiden kanssa yk-

sinkertaisia, perusteltuja luontolähtöisiä elpymisharjoituksia, esimerkiksi katsele-

malla luontokuvia tai ikkunasta ulos luontoympäristöä. Osaamme myös kannus-

taa asiakkaita menemään luontoon ja kertoa heille luontoympäristössä oleskelun 

hyödyistä. 

Tiedämme nyt, että luontoperustainen toiminta antaa toiminnallisuuden järjestä-

miselle monipuoliset puitteet, ja että järjestäessämme retkiä luontoon altistumme 

itsekin luonnon parantavalle voimalle yhtä paljon kuin retkelle osallistujatkin. Ym-

märrämme ja osaamme perustella, miksi työpalavereitakin kannattaa pitää jos-

kus luonnon helmassa. Luontolähtöisyys on hyödynnettävissämme edullisena re-

surssina hyvinvointia sekä kuntoutumista edistävässä, toisinaan kuormittavassa-

kin sosiaaliohjaajan työssä. Suosittelemme rentoutumista ja luontolähtöisten me-

netelmien käyttöä muillekin, sillä olemme vakuuttuneita niiden toimivuudesta. 

Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen oli opettavainen prosessi. Tekstin hiomisen 

myötä karttui kyky ilmaista itselle tärkeitä asioita ymmärrettävällä tavalla. Sosio-

nomin työhön kuuluu asiakastyön lisäksi suunnittelua ja raportointia, joten kirjoit-

taminen on edistänyt ammatillisia valmiuksia näihin tehtäviin. Saatu palaute avasi 
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tärkeitä näkökulmia työn haasteisiin ja aiheutti oivalluksia, jotka helpottavat tule-

vien tutkimusprojektien läpiviemistä. Ymmärsimme onnistuneen ja kattavan arvi-

oinnin merkityksen osana työn edistämistä ja kehittymistä. 
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LIITE 3. MIELIKUVAMATKA, RANNALLA 

Voit sulkea silmäsi ja antaa itsellesi luvan matkustaa tästä huoneesta, tästä toi-

mistosta aivan muualle. Matkaamme tällä kertaa kauniille rannalle, jossa meri 

kimmeltää kesäisessä auringossa. Aloitetaan matka. Kuvittele mielessäsi lämmin 

kesäpäivä. Olet lomalla, vapaapäivällä ja sinulla on koko päivä aikaa vain itsel-

lesi. Kiireet ja stressi hälvenevät pikkuhiljaa, kun saat nauttia kesäpäivästä aivan 

omaan tahtiisi. 

Lähdet nauttimaan päivästä ulkoilmaan. Avaat ulko-oven ja astut ovesta ulos. Si-

ristät silmiäsi, niin kirkas auringonpaiste on.  Tunnet kuinka lämmin ilma ympäröi 

kehosi. Tunnet auringon lämmittävät säteet poskillasi ja käsivarsillasi. Lämmön 

lisäksi pieni tuulenvire tuntuu hyvältä ihollasi. Vedät nautiskellen syvään henkeä. 

Keuhkosi täyttyvät raikkaasta, lämpimästä ilmasta. Joka puolella tuoksuu kesä. 

Taivas on kirkkaan sininen, vain muutama pilvenhattara näkyy taivaalla. Niiden 

liike on lähes huomaamatonta.  Huokaiset syvään ja otat ensimmäiset askeleesi 

kohti päämäärääsi. Ensimmäiset askeleet kohti meren rantaa. Rantaan on hie-

man matkaa, mutta tällä kertaa määränpäätä tärkeämpi itse matka ja voit nauttia 

siitä kaikilla aisteillasi.  

Katselet ympärillesi kävellessäsi ja huomaat, kuinka kesän saapuminen on saa-

nut ruohon vihertämään. Puissa on kauniit kirkkaan vihreät lehdet. Tienpienta-

reella näkyy kukkia. Et ehkä tunnista niistä kaikkia, mutta kiinnität huomiosi kuk-

kien kirkkaankeltaiseen väriin, joka saa mielen piristymään. Miten kauniina luonto 

näyttäytyykään tänään ja millainen voima väreillä voi olla. Vehreällä aukiolla, 

jonka sivustaa kuljet kohti rantaa, näkyy lauma villihanhia. Hanhet ovat isoja ja 

harmaita. Kun katsot niitä tarkemmin, huomaat kuinka kauniita ne ovat. Ne eivät 

olekaan vain harmaita, vaan niiden väritys on luonnon oma taideteos. Niillä on 

tarkat ääriviivat maskeissaan, joilla luonto on ne koristellut. Kaula on pitkä ja 

musta, posket valkoiset. 

Villihanhilla on poikasia mukanaan. Näet suloisia, pörröisiä untuvikkoja, jotka 

seuraavat kuuliaisesti vanhempiaan niiden liikkuessa pitkin nurmialuetta. Hanhet 

ovat rohkeita. Ne eivät lähde sinua karkuun, vaikka kävelet läheltä niitä ja katselet 
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uteliaana niiden puuhia. Mitä ne mahtavatkaan löytää evääksi tonkiessaan maata 

nokallaan? 

Jatkat matkaasi hiekkatietä pitkin. Hiekka rahisee jalkojesi alla. Tasainen rahina. 

Muuten on aivan hiljaista. Ei liikenteen meteliä, ei edes muita ihmisiä, vain luon-

non äänet kuuluvat. Rahina jalkojesi alla. Lokkien satunnaiset kirkaisut, jotka kuu-

luvat jostain kauempaa. Mereltä. Sinäkin olet matkalla merelle. Rannalle. 

Meren tuoksun voi aistia jo kaukaa. Meri tuoksuu suolalta ja simpukoilta. Raik-

kaalta, ehkä hieman mutaiseltakin. Vedät syvään henkeä ja katselet ympärillesi. 

Hiekkatie, jolla rauhallisesti astelet, on pitkä ja kiemurteleva. Se kulkee viheralu-

eiden reunustaa ja siitä haarautuu polkuja eri suuntiin. Voit valita niistä omasi. 

Sen, jonka mutkat miellyttävät eniten. Kaikki polut johtavat rannalle nurmialueen 

läpi.   

Astut polulle. Polku on kapea ja jäänyt sateen jäljiltä hieman kuraiseksi. Mu-

taiseksi. Muta liukuu hieman kenkiesi alla, mutta polku on houkutteleva sillä sitä 

seuraten voit samalla katsella molempiin suuntiin aukeavaa vehreää maisemaa. 

Jatkat matkaasi polun loppuun saakka. Hitaasti. Nautiskellen. Ei ole kiire mihin-

kään. Ranta ja meri odottavat kyllä sinua. 

Kapean polun päätyttyä tulet takaisin leveämmälle hiekkatielle. Pysähdyt het-

keksi. Huomaat, että hiekkatien reunustalla kulkee pieni puro. Menet lähemmäs 

puroa ja pysähdyt sen äärelle. Puro on kapea, sen vesi virtaa hiljalleen. Kun 

kuuntelet tarkkaan, saatat kuulla veden hiljaisen liplatuksen. Se on niin hiljaista, 

että joudut terästämään kuuloasi. Kuulostaa, kuin pienen pienet keijujen kellot 

kilkattaisivat. Niin kevyttä, hiljaista, salaista ääni on. Katselet puron reunustoja. 

Pitkää heinää, oksia, risuja. Ne taipuvat kohti puron vettä, kuin aikoakseen juoda 

siitä.  

Jos terästät jälleen kuuloasi, voit huomata, kuinka heinäsirkka sirittää jossain hei-

nikon suojissa. Kuuntele vielä vähän tarkemmin. Heinäsirkkoja onkin enemmän. 

Niiden minikokoinen orkesteri soittaa luonnon omaa kaunista sinfoniaa. Miten ta-

saista siritys onkaan. Sen voi kuulla vain, jos pysähtyy kuuntelemaan oikein tark-

kaan. 
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Jatkat jälleen matkaasi hiekkatietä pitkin. Kohti rantaa. Meri näkyy jo. Se kimmel-

tää lämpimän kesäpäivän auringossa. Näyttää kuin miljoona pientä tähteä tuikkisi 

veden pinnalla. Pysähdyt vetämään syvään henkeä. Keuhkot täyteen meren 

tuoksuista, raikasta ilmaa.  

Meren tuoksu voimistuu. Suolan voi jo maistaa suussa. Hiekka rohisee jalkojesi 

alla ja lähestyt rantaa. Lokkien äänet voimistuvat. Näet, kuinka muutama suuri 

lokki liitelee kimmeltävän veden yläpuolella. Lintujen ääriviivat näkyvät selvästi 

vasten kirkkaan sinistä taivasta. Suuntaat katseesi kohti määränpäätäsi. Iso kivi, 

aivan rannan tuntumassa houkuttelee luokseen. Se houkuttelee sinua istumaan, 

rentoutumaan. Suuntaat kohti kiveä. Ennen kuin istahdat suurelle kivelle, kumar-

rut hieman ja poimit käteesi veden pyöreäksi muovaaman kiven. Puristat sitä kä-

dessäsi. Puristat ajatuksissasi kiveen jonkun huolen, joka on ehkä mietityttänyt 

sinua päivän aikana. Purista kiveä vielä hetki ja heitä se sitten mereen. Niin pit-

källe kuin pystyt. Anna huolen lentää ja upota kiven mukana. Istahdat nyt suurelle 

kivelle. Meri on kaunis. Jäät katselemaan sitä. Aikaa on. Sinulla ei ole kiire mihin-

kään. On kesäpäivä, joka on vain sinua varten. 

 

LIITE 2. MIELIKUVAMATKA, PUUTARHAN TOIVOMUSKAIVO  

  

Sulje silmäsi ja hengitä syvään. Anna kehosi ja mielesi rauhoittua. Tuo tietoisuu-

tesi tähän hetkeen.  

Olet saapunut lumoavan puutarhan portille. Kuvittele mielessäsi, millainen portti 

on. Onko se puinen, rautainen, iso vai pieni? Entä minkä värinen se on? Tarkas-

tele porttia hetken aikaa.  

Porttia reunustavat kasvit. Näet köynnöksiä ja kukkasia. Mehiläiset ja perhoset 

tutkivat portin lähellä olevia kukkasia. Katsele hetki niiden puuhia ennen kuin jat-

kat matkaasi.  Astut portista sisään puutarhaan, mistä kivillä reunustettu polku 

lähtee viemään sinua kohti puutarhan suihkulähdettä. Sitä kutsutaan myös ni-

mellä toivomuskaivo. Kuljet polkua pitkin toiveikkaalla ja odottavalla mielellä.   
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Ympärilläsi on omena- ja luumupuita, joudut hieman kumartumaan polulla, jotta 

et osuisi oksiin, jotka muodostavat ikään kuin kattoa polkusi varrelle. On aurin-

koinen päivä, mutta tunnet puutarhasta huokuvan raikkaan kostean ilman, mikä 

saa kehosi ja olosi virkeäksi. Tänään suo itsellesi vapaa hetki huolista ja mur-

heista. Tänään sinulla on lupa pysähtyä tähän hetkeen.  

Linnut laulavat puissa ja puuhastelevat pensaiden alla. Jäät hetkeksi nauttimaan 

niiden pirteästä sirkutuksesta. Kevyt tuulenvire puhaltaa kasvoillesi, tunnet 

kuinka se vie mennessään huolia ja tekee olosi keveämmäksi. Jatkat matkaasi 

eteen päin.  

Näet edessäsi upean suihkulähteen, toivomuskaivon. Sen vesi on kirkasta ja rai-

kasta. Suihkulähteen vesi hohtaa lumoavan kauniina auringon valon säteiden 

osuessa siihen. Voit kuvitella lähteen reunukset, ympäröikö sitä kivet vai kenties 

marmorilaatoitus, onko lähteellä patsaita? Millaisia? Mitä kasveja näet? Tutki 

hetki ympäristöä ja ihastele sen kauneutta.   

Kävelet lähteen luo ja asetut lähteen reunalle ja katselet veteen. Näet lähteen 

pohjalla värikkäitä erimuotoisia pieniä kiviä. Huomaat, että vieressäsi on astia, 

missä on noita samoja kiviä. Valitse niistä mieleisesi ja ota se käteen. Mieti mie-

lessäsi, mitä toivoisit kaikkein eniten. Kun olet valmis, pudota kivi kädestäsi läh-

teeseen ja katso, miten se rikkoo pintajännitteen pudotessaan kimaltavaan ve-

teen ja asettuu lähteen pohjalle. Toiveesi on nyt vastaanotettu.  

On aika lähteä takaisin päin. Lähdet kulkemaan pitkin polkua, mitä reunustaa 

ruusupensaat. Niiden tuoksu on pehmeä, mutta ei liian voimakas. Kuljet kukkai-

sen puutarhan lävitse, ihailet sen väriloistoa ja kasvien erilaisia muotoja. Nostat 

katseesi ylöspäin ja kukkaloiston keskeltä näet tutun portin, mistä astelit sisään 

puutarhaan. Olet melkein perillä. Hengitä vielä syvään tätä ihanaa puutarhan rai-

kasta ilmaa ja tunne miten se voimaannuttaa mielesi ja kehosi. Tänään olen 

vahva, tänään olen onnellinen. Kiitollisuus valtaa mielesi. Kuljet nyt portille ja 

poistut puutarhasta. Voit aina mielessäsi palata ihastelemaan tätä paikkaa ja pa-

lata toivomuslähteen luo. 


