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Johdanto 

Tämä on opas mielenterveydestä, masennuksesta sekä luontoliikunnasta, 

joka kannustaa pohdiskelemaan omaa suhtautumistaan luontoon ja 

mielenterveyteen. Oppaaseen sisältyy myös valmis luontoliikuntapaketti, 

jota voivat käyttää kaikki luontoliikunnan tai masentuneiden nuorten 

parissa työskentelevät. Luontoliikuntapaketti tarjoaa seitsemän valmista 

luontoliikuntakertaa, jotka voidaan toteuttaa pienen ryhmän kesken.  

Oppaan luontoliikuntakerroilla on käytetty hyväksi seikkailukasvatuksen 

elämyspedagogisia menetelmiä, jonka avulla luodaan 

luontoliikuntakerroille punainen lanka. Luontoliikuntakerrat on 

suunniteltu ryhmässä tehtäviksi, mutta ryhmän ei tarvitse olla tuttu.  

Osallistujien on mahdollista löytää itsestään uusia ominaisuuksia ja 

vahvuuksia pienten luontoseikkailujen kautta. Tämä tapahtuu purkamisen 

ja prosessoinnin kautta, jotka on suunniteltu valmiiksi.   

Luontoliikuntakerroilla on myös käytetty hyväksi Ekopsykologian yksilö- 

ja ryhmäytymistehtäviä, jotka voivat tukea terapiaa ja kuntoutusta.  

Luontoliikuntakerroilla pääteemoiksi on valittu ryhmäyttäminen, 

kommunikointi, tunteiden herättäminen sekä organisointi ja henkinen 

kestokyky.  

Ryhmän turvallisuusasteet on jaettu oppaassa ottaen mallia Aallon 

Ryppäästä ryhmäksi (2000) teoksessa esiin tulevaa ryhmän turvallisuuden 

asteita. Näistä kolme viimeistä ryhmän turvallisuusastetta on yhdistetty 

yhdeksi, selkeyden vuoksi. 

 Osalle luontoliikuntakerroista suositellaan terapeuttia tai psykiatria 

mukaan, sillä ne saattavat herättää herkimmissä osallistujissa voimakkaita 

tunteita, joita tulisi pohtia välittömästi ammattilaisen avustuksella. Tuttu 

terapeutti tai psykiatri luo myös lisää turvallisuuden tunnetta vakavasti 

masentuneille nuorille. 

  



Hyvinvointi ja Liikunta 

 Koettu hyvinvointi on psykofyysinen olotila, joka kuvastaa hyvän 

olon -tunnetta. Tämä tarkoittaa, että ihminen voi mieleltään ja 

keholtaan kaikin puolin hyvin.  

 Selvintä hyötyä liikunta antaa niille, jotka liikkuvat tavallisesti 

vähiten. (Nupponen 2011, 43 – 44). 

Liikunnan fysiologiset vaikutukset 

 Elimistön mielihyvähormonien tuotannon ja pitoisuuden lisäys 

 Välittäjäaineiden pitoisuuksien muuttuminen keskushermostossa 

 mieliala paranee 

Psykologiset vaikutukset 

 Tarkkaavaisuuden siirtäminen 

 Oppiminen 

 Odotusten ja tulkinnan muutokset 

 Psyykkisten rakenteiden (minäkuva, itsearvostus) muuttuminen. 

Liikunnan hyödyt psyykkiselle hyvinvoinnille 

 Suotuisan mielialan ylläpito  

 Yleinen hyvinvoinnin tunne  

 Vähempi masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden tunne  

 2-3 kertaa viikossa kevyen liikunnan harrastaminen on psyykkisen 

hyvinvoinnin kannalta riittävää, kunhan aikaa varataan liikuntaan 

ja siihen valmistaudutaan. (Ojanen 2012, 337 – 338.) 

Liikunta ja psyykkinen huonovointisuus  

 Psyykkisistä ongelmista kärsivillä ongelmana on aloitekyvyttömyys 

liikuntaan. 

 Jos liikunnasta ei ole aiempia hyviä kokemuksia, liikunnan 

aloittaminen on vaikeaa.  

 Motivaatiota ei löydy, vaikka liikunnan hyödyt tunnettaisiin. 

 Pelko voi estää liikkumasta. 

 Liikuntaan ei tulisi pakottaa, joten tärkeintä on löytää tukea antava 

ryhmä. (Nupponen 2011, 55 - 57.) 

 

  



Liikunta ja mielenterveysongelmat 

 Liikunta voi antaa pakoreitin omista ajatuksista ja murheista.  

 Säännöllinen liikunta tukee mielialaa ja vähentää selvästi 

masennuksen oireita.  

 Erityisesti elimellisiin oireisiin, kuten väsymykseen ja 

jännittyneisyyteen on liikunnasta hyötyä.  

 Ohjaustavalla, vuorovaikutuksella ja säännöllisellä tapaamisella voi 

olla mielialan kannalta suurempi vaikutus, kuin itse liikunnalla. 

 Liikunta voi vahvistaa psykoterapiaan ja hoitoon kuuluvista 

sosiaalista tukitoimista koituvia hyötyjä. (Nupponen 2011, 182 – 

183.)  

Pohdiskele 

 Kuinka usein itse liikut?  

 Tunnetko liikunnan vaikuttavan jotenkin mielialaasi?  

 Mikä motivoi sinua liikkumaan?  

Mielenterveys 

 Mielenterveys on dynaaminen voimavara, joka vaihtelee eri elämän 

vaiheissa, erilaisissa olosuhteissa. 

 Hyvissä olosuhteissa mielenterveys auttaa kokemaan elämän 

mielekkääksi sekä solmimaan ja ylläpitämään suhteita. 

 Epäsuotuisissa olosuhteissa voimavaroja voi kulua enemmän kuin 

uusiutua, jolloin mielenterveys voi haavoittua.  

 Mielenterveyden häiriöstä tai sairaudesta on kyse silloin, kun oireet 

rajoittavat esimerkiksi henkilön toiminta- tai työkykyä. (Alaoja 

2012, 10.) 

Mielenterveyden huonovointisuuden Fyysiset oireet 

 Ruokahalun puute 

 Unettomuus 

 Mielialan muutokset 

 Verenpaineen nousuna 

 Sydämen lyöntitiheyden kasvu  

 Mielenterveyden ongelmia ei välttämättä huomaa ennen todellista 

ahdistuksen ja pelon tunnetta.. (Heikkinen ym. 2010, 14.)  

Mielenterveyden huonovointisuuden Psyykkiset oireet  

 Stressi 

 Unettomuus  

 Ahdistuneisuus 

 Ovat yleisiä ja normaaleja, mikäli eivät aiheuta vaikeuksia selviytyä 

normaaleista elämän askareista. 

Keskeisimmät mielenterveyshäiriöt 

 Depressio 

 Skitsofrenia 

 Päihderiippuvuus.  



 Masennustila ja toistuva masennus ovat määritelty kansainvälisin 

kriteerein vakaviksi masennustiloiksi.  

 Masennusta esiintyy yhä nuoremmissa ikäryhmissä. (Lönnqvist 

2015.)  

Masennus 

 Voi aiheuttaa väsymystä ja pelkoa tehdä asioita, mitä normaalisti 

tekisi epäröimättä, kuten lähtemästä ulos.  

 Voi olla viikkoja tai vaikkapa vuosia kestänyt alentunut mielentila. 

 Työstämättömät menetykset, pettymykset ja traumat voivat 

aiheuttaa masennusta.  

 Voi olla myös oire erilaisille, niin fyysisille kuin psyykkisillekin 

sairauksille ja tiloille.  

Depressio 

 On mielialahäiriö 

 Näkyy kaikilla elämän osa-alueilla 

 Voi sisältää muita oireita, kuten unettomuutta tai liikaunisuutta 

mielihyvän tunteen menetystä tai lisääntynyttä tai vähentynyttä 

ruokahalua.  

 Depressiotyyppejä on eri vaikeusasteisia ja niiden kulku on 

erilaista. (Aho, Isometsä, Mattila, Jousilahti & Tala 2009.) 

Pohdiskele 

 Mitä sinun mielenterveytesi tai elämäsi voimavaroihin kuuluu?  

 Mistä haet lohtua huonoina päivinä?  

 Mikä auttaa sinua jaksamaan väsyneenä? 

  



Luontoliikunta  

 Luonnossa oleskelun on todennettu vaikuttavan psyykkisen 

terveyteen positiivisesti.  

 Viikoittainen luontoympäristössä oleskelu vähentää negatiivisia ja 

lisää myönteisiä tuntemuksia. (Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela & 

Ylen 2007)  

Luontoympäristössä liikkumisen hyvinvointivaikutukset 

 Mielihyvä kohoaa esteettisten elämyksien kautta ja koetaan 

stressistä elpymistä  

 Innostaa liikkumaan, joka taas vaikuttaa ihmisen terveyteen ja 

jaksamiseen 

 Auttaa hoitamaan sosiaalisia kontakteja 

 Elämäntilanteen niin vaatiessa, voi auttaa sosiaalisista kontakteista 

vetäytymiseenkin (Korpela & Paronen 2012, 80.)  

Ekopsykologia 

 Tuottaa tietoa fyysisen ympäristön psykologisista vaikutuksista. 

 Luontokokemusten myönteisistä vaikutuksista stressistä 

toipumiseen ja tarkkaavaisuuden siirtämiseen puhuttaessa 

käytetään sanaa elpyminen. 

 Elpyminen tapahtuu täysin huomaamatta tahdosta riippumatta. 

 Luontoympäristössä elpymistä voidaan käyttää tietoisestikin. 

 Paikat, joissa on mahdollisuus vapautua stressistä, ovat elvyttäviä. 

Luontosuhde 

 Voidaan sanoa heikenneen ja tämä näkyy yhteytenä omaan itseen ja 

arvomaailmaan.  

 Ei voi katketa, sillä ihminen ei voi elää ilman luontoa. 

 Heikentyminen voi olla yhteydessä masennukseen.  

Ekopsykologian menetelmät 

 Luontoa on pyritty tuomaan terapiaan ekopsykologisin menetelmin 

 Näiden menetelmien toimivuutta on jo havaittu muun muassa 

päiväkodeissa lapsien rauhoittumisena.  

Ekopsykologian menetelmien vaikutukset 

 Avautumisen helpottuminen 

 Luottamuksen helpottuminen ryhmässä 

 Ryhmäytymisen ja yhteistyön helpottuminen 

 Kokemuksellisuuden lisääntyminen 

 Tunteiden aktivoituminen 

 Tiedostamattomat tunteet nousevat helpommin prosessoitaviksi 

 Uusien ongelmanratkaisukeinojen löytäminen 

 Myönteisten tulevaisuuden näkemyksien löytyminen. (Salonen 

2005, 5 – 65.) 

Pohdiskele 

 Milloin viimeksi liikuit itse luonnossa?  

 Mikä on mielipaikkasi, eli paikka, jossa tunnet olosi rauhoittuneeksi 

ja iloiseksi? 

 Mitä luonto sinulle merkitsee?   

 

 

 

 



 

 

Elämyspedagogiikka ja Seikkailukasvatus 

Seikkailukasvatus 

 Yhteistoimintaa, jossa huomaamatta kehitetään sosiaalisia 

vuorovaikutustaitoja 

 Osallistujalle tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä 

 Outo ympäristö ja muuttuvat tilanteet vaativat vastuunottoa ja 

päätösvaltaa omasta toiminnasta 

 Osallistujan täytyy ajatella ja kenties korjata aikaisempia 

vääristyneitä käsityksiä omista kyvyistä, asenteista ja tiedoista  

 Seikkailun jälkeinen reflektointi auttaa yhdistämään opittua arkeen. 

(Karppinen 2010, 121 – 124.) 

Elämyspedagogiikka 

 Käytetään seikkailukasvatuksessa 

 Toimiva menetelmä sosiaalisten, emotionaalisten tai psyykkisten 

ongelmien ehkäisyssä 

 Tietoinen didaktinen menetelmä, jota käytetään 

sosiaalipedagogisena ja terapeuttisena toimintona nuoriso- ja 

sosiaalityössä. (Latomaa &  Karppinen 2010, 9 – 19) 

Seikkailutoiminnan päämäärät 

 Seikkailu voi sinänsä tukea henkilökohtaista kasvua. Seikkailu siis 

riittää, jos uskaltaudutaan omille rajoille. 

 Reflektoivassa seikkailussa oppiminen tapahtuu reflektoinnin 

kautta.  

 Elämyshakuisuusteorian mukaan jotkut ihmiset tarvitsevat 

enemmän seikkailuja kuin toiset. 

 Seikkailu voi myös olla vain ajanviete tai metafora, jolloin se on 

siirrettävissä arkielämään. (Clarke 1998, 64 – 73.) 

Pohdiskele 

 Mikä on mieleenpainuvin seikkailusi ja mitä opit siitä? 



 

 

Turvallisuus 

 Ryhmän turvallisuus on psyykkinen tila, jossa ilmenee 

mahdollisimman vähän ihmisen minuutta uhkaavia tekijöitä.  

 Minuutta uhkaavat tekijät voivat aiheuttaa pelkoa, häpeää, 

syyllisyyttä tai arvottomuuden tunnetta.  

 Turvallisessa ryhmässä ihminen saa olla sellainen kuin on ja 

kaikkien heikkoudet hyväksytään.  

 Turvallisessa ryhmässä kipeimpiäkin asioita paljastetaan ja omat 

”kehittymättömät” piirteet pääsevät jalostumaan. (Aalto 2000, 15 – 

17.) 

Turvallisuuden komponentit 

 Luottamus  

 Hyväksyntä 

  Avoimuus  

 Tuen antaminen 

 Sitoutuminen. (Aalto 2000, 16.) 

Persoonan ulottuvuuksien tasot ryhmätoiminnassa 

 Toiminnalliset menetelmät käynnistävät ryhmässä erilaisia 

erotettavissa olevia persoonan ulottuvuuksien tasoja. (Aalto 2000, 

18 – 20.) Näihin kuuluvat: 

- tosiasiat itsestämme, psyykkisistä ja fyysisistä ominaisuuksistamme  

- mielipiteemme ja mieltymyksemme  

- arvomme  

- moraalimme  

- luovuutemme  

- unelmamme ja aikomuksemme  

- tunteemme  

- tarpeemme  

- sisäisen lapsemme  

- traumamme  

- pimeät puolemme.  

 Vähemmän turvallisessa ryhmässä paljastuvat tosiasiat itsestämme, 

psyykkiset ja fyysiset ominaisuutemme, kun taas erittäin 

turvallisessa ryhmässä voivat paljastua jopa traumamme ja pimeät 

puolemme.  

 Näiden ulottuvuuksien myötä voi tarkastella kuinka turvallinen 

ryhmän taso on. (Aalto 2000, 20.) 



 

Ryhmän turvallisuusasteet 

 Pelkäävä ryhmä 

 Turvaton ryhmä 

 Tuntematon ryhmä 

 Tuttu ryhmä 

 Avoin ryhmä 

 Armahtava ryhmä 

Pelkäävälle ryhmälle ominaista 

 Tyrehtynyt luovuus  

 Asiatasoinen keskustelu  

 Tukahdutetut aggression tunteet  

 Henkilön normaaliin käyttäytymisen kuulumattomat pelon 

aiheuttamat teot 

 Ei synny itsestään tuntemattomien seurassa 

 Saattaa esiintyä mielenterveyden ongelmista omaavien kesken, 

erityisesti mikäli ryhmä pakotetaan toimimaan keskenään 

 Huonot kokemukset ryhmätoiminnasta voivat vaikuttaa pelkäävän 

ryhmän syntyyn 

Turvattomalle ryhmälle tyypillistä 

 Keskustelu yhä asiatasolla  

 Mielipiteen ja tunteiden ilmaisuyrityksiä löytyy  

 Tunteista mahdollisesti puhuessa ominaista on ryhmälle 

reagoimattomuus ja vähäinen hyväksyntä  

 Vaarana, että jonkun alkaessa puhua tunteista, reagoimattomuus 

aiheuttaa sen, ettei sama henkilö kehtaa enää puhua omista 

tunteistaan, vaikka ryhmän turvallisuuden taso kasvaisikin.  

 Voi syntyä mielenterveyden ongelmista omaavien kesken, jotka 

toimivat ensimmäistä kertaa tuntemattomassa ryhmässä 

Tuntemattomalle ryhmälle tyypillistä 

 Keskustelussa ilmenee mielipiteet, tunteet ja varovaisesti myös 

omat arvot, vaikka keskustelu saattaakin olla vielä asiatasolla  

 Itseilmaisu on varovaista ja tunnustelevaa.  

 Tyypillinen uuden ryhmän lähtötaso 

Tutulle ryhmälle tyypillistä  

 Keskinäinen tuntemus on jo kohtalainen  

 Ei uhkaa mielipiteen tai tunnetason ilmaisussa  

 Tästä ryhmän tasosta on helpoin aloittaa luontoliikuntatoiminta 

Avoimelle ryhmälle tyypillistä 

 Mielipiteet ja tunteet hyväksytään vähättelemättä  

 Keskusteluun uskaltaudutaan jo arvotasolla.  



Armahtavalle ryhmälle tyypillistä 

 Lupa ilmaista heikkouden tunteita, kuten pelkoa ja avuttomuutta  

 Ryhmäläiset uskaltavat nauraa itselle sekä muille turvallisesti  

 Myös kipeistä muistoista saatetaan uskaltautua puhumaan  

 Parhaassa tapauksessa hyväksytään anteeksiantavalla asenteella se, 

miten on muita haavoittanut.  

 ”Sisäinen lapsi” paljastuu 

Ryhmän turvallisuuden tason tunnistaminen 

 Omiin kokemuksiin peilaamalla 

 Itseilmaisun tasosta, eli puhutaanko ryhmässä tosiasioista vai jo 

kenties omista pimeistä puolista.  

 Ryhmän reagoinnista itseilmaisuun 

 Elekielestä 

 Sijoittumisesta 

 Fyysisestä läheisyydestä 

 Naurusta ja vapautuneisuudesta  

 Kipeiden tunteiden pintaan noususta. (Aalto 2000 70 – 71.)  

Yksilöllisyys 

 Ryhmässä tärkeintä on yksilöllinen haaste: omaksi itseksi 

tuleminen, joka tarkoittaa turhien roolien ja suojamekanismien 

poistumista (Aalto 2000, 21).  

 Ihminen oppii tunnistamaan, hyväksymään ja ilmaisemaan oman 

persoonansa ulottuvuuksia rehellisesti, laajasti ja syvästi 

 Yksilöllisten haasteiden saavuttamisen jälkeen tyytyväisyys 

elämään lisääntyy 

 Omasta itsestä vierottavia toimintatapoja aletaan varoa 

 Ryhmän tuen tarve vähenee, kun yksilön turvallisuus nousee 

 Itsetunto ja tyytyväisyys omaan itseen kasvaa 

 Yksilön psyykkisen turvallisuuden ja oman itsensä tulemisen 

tukeminen on turvallisen ryhmän tärkein tehtävä. (Aalto 2000, 21 – 

22.) 

Pohdiskele 

 Minkälaisissa ryhmissä olet itse toiminut? 

 Mikä ryhmä on jäänyt parhaiten mieleen? Miksi? 

 Oletko oppinut jotain itsestäsi tai muista erilaisissa ryhmissä 

toimiessasi? Mitä? 

 

 

 



Purkaminen  

 Tunteiden, kokemuksien ja ryhmän tapahtumien purkamista. 

Purkaminen ryhmän näkökulmasta 

 Tunteiden purkaminen luo ymmärrystä ja hyväksyntää ryhmän 

sisällä 

 Samanlaisten tunteiden purku luo ryhmään turvallisuutta 

yhteenkuuluvuuden kautta.  

 Negatiivisten tunteiden purkaminen ryhmänä auttaa pahoista 

tunteista irti pääsemistä. Tällaisten tunteiden purku tulee tehdä 

välittömästi ja kaikkien on saatava äänensä kuuluviin 

 Hyvien tunteiden purkaminen tuplaa hyvän olon 

 Purkaminen on erityisen tärkeää turhautumista, jännitystä tai 

pelkoa herättävien tehtävien jälkeen.  

Purkaminen yksilön näkökulmasta 

 Auttaa jäsentämään ajatuksiaan ja kehittymään yksilönä haastavien 

ja tavoitteellisten tehtävien jälkeen  

 Auttaa tunnistamaan ja nimeämään tunteita ja antamaan niille 

yhteyden tapahtumiin 

 Opettaa hyväksymään omat tunteet ja suhtautumaan niihin hyvin 

 Opettaa ilmaisemaan tunteita.  (Aalto 2000, 120 – 122.)  

 

 

 

 

 

 

  



Prosessointi 

 Se, mikä on aistittu, koettu ja tunnettu siirretään sisäiseksi 

ominaisuudeksi arkikäyttöön.   

 Tunteet tulee olla täysin purettu.  

 Tunteiden purkamisen jälkeen niitä voidaan analysoida, niistä 

voidaan oppia ja ne voidaan siirtää arkeen.  

 Oppiminen on alitajuista ja vaatii usein asennetason muutoksia.  

 Prosessointia ei ole välttämätöntä tehdä saman päivän aikana. 

Prosessoinnin teemat 

 Ohjaaja voi valita itse ennen ohjaustilannetta tai sen aikana  

 Voi myös valita purukutilanteessa korostuneesta asiasta  

 Pääteemasta on ryhmälle mahdollisimman paljon hyötyä  

 Sivuteema voi olla harjoitteen aikana ilmentyneet mahdolliset muut 

hyödylliset teemat.   

Prosessoinnin tavoitteet 

 Opitun siirto arkeen, joka voi olla tiedostamatonta tai tiedostettua.  

 Oleellisin arkeen siirto tapahtuu tiedostamattomasti. (Aalto 2000, 

124.) 

Pohdiskele 

 Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia toiminnallisesta 

ryhmätoiminnasta, joka on vaikuttanut arkielämääsi ja saanut sinut 

pohtimaan asioita uusista näkökulmista? 

 

  



Luontoliikuntakerrat 

 

1.Ryhmäyttäminen 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Suositeltavaa 

Tavoite: Hyvän ryhmähengen luominen tai vahvistaminen 

Pääteema: Ryhmäyttäminen, Heittäytyminen 

Muita teemoja: Uskaltautuminen, Turvallisuus, Luottamus, Kannustus, 

Ryhmähengen kehittäminen 

Kuvaus: Ensimmäinen luontoliikuntakerta soveltuu sekä kesällä, että 

talvella toteutettavaksi, turvallisessa luontoympäristössä, kävelymatkan 

päässä tutusta ympäristöstä. 

Ensimmäinen luontoliikuntakerta koostuu ryhmäytymisleikeistä ja 

tehtävistä. Näitä tehtäviä on seuraavaksi esitelty kymmenen kappaletta, 

joista ohjaaja voi valita sopivan määrän esimerkiksi tunnin mittaiselle 

luontoliikuntakerralle. 

Nimenvaihtoleikki 

Kuvaus: Tätä leikkiä voi tehdä, vaikka ryhmä ei tuntisi toisiaan vielä 

lainkaan. Mitä enemmän porukkaa, sitä haastavampi ja todennäköisesti 

pitempi leikistä tulee. 

Aika: Riippuu ryhmän koosta; 5 – 10min 

Ryhmän turvallisuusaste: Turvaton - Tuntematon 

Ohjeistus: Ryhmä kävelee vapaasti sovitulla alueella ja kättelee aina 

sattumanvaraisesti vastaantulevaa. Vastaantulevalle kerrotaan kättelyn 

yhteydessä oma nimi, jolloin tapahtuu nimen vaihto. Seuraavaa henkilöä 

kätellessä kerrotaankin edellisen kättelykohteen nimi. Leikki jatkuu niin 

kauan, kunnes jokainen ryhmän jäsen on saanut oman nimensä takaisin. 

Samaa henkilöä ei voi kätellä kahdesti putkeen. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi osallistua leikkiin. 

Käpyjen etsintää 

Kuvaus: Tämä leikki sopii tutustumisleikiksi.  

Aika: Riippuu ryhmän koosta; noin 10 min. 

Ryhmän turvallisuusaste: Turvaton - Tuntematon 

Ohjeistus: Jokaisen ryhmäläisen tulee koota niin monta käpyä tms. 

metsästä kuin mahdollista kantaa. Tämän jälkeen itsestä kerrotaan niin 

monta asiaa kuin on saanut kannettua käpyjä paikalle. Esimerkiksi neljä 

käpyä paikalle tuonut voi kertoa oman nimensä, harrastuksensa, 

kotipaikkakuntansa ja lempiruokansa.  

Variaatiot: Ryhmä voi koota mitä tahansa pikkukivistä oksiin. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi itsekin osallistua käpyjen keräilyyn 



Järjestäytyminen 

Kuvaus: Leikki sopii jo toisensa hieman tunteville. Ryhmälle joka pystyy 

kommunikoimaan puhumatta. 

Aika: 5min / järjestäytymistapa. 

Materiaalit ja valmistelut: Kehittele tapoja järjestäytyä riviin etukäteen. 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuntematon - Avoin 

Turvallisuusnäkökulmia: Mikäli ryhmäläiset järjestäytyvät ilman näköä, 

tulee varmistaa, että ympäristö on tarpeeksi tasainen ja turvallinen tätä 

varten. 

Ohjeistus: Ryhmäläiset järjestäytyvät riviin eri perustein, kuten 

kengänkoon tai pituuden mukaan, asuinpaikkakunnan pohjoisesta etelään 

tai nimen aakkosjärjestykseen. Ryhmäläiset eivät saa puhua, tai 

mahdollisesti nähdä. 

Variaatiot: Ryhmäläiset eivät saa puhua. Ryhmäläiset eivät voi nähdä. Osa 

ryhmästä ei saa puhua tai nähdä.  

Ohjaaminen: Ohjaaja tarkkailee sivusta 

Lentävämatto 

Kuvaus: Ryhmän tulee olla kykenevä kommunikoimaan keskenään. 

Ryhmätehtävä on hyvä selvittämään eri jäsenten rooleja.  

Aika: noin 15min. 

Materiaalit ja valmistelut: Pressu tai lakana, johon mahtuu seisomaan 

juuri niin monta ihmistä kuin ryhmässä on. 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuntematon - Armahtava 

Turvallisuusnäkökulmia: Maasto tulee ottaa huomioon, lakanan tai 

pressun alla tulisi olla sopivan tasainen maasto, että vältyttäisiin 

pieniltäkin tapaturmilta. 

Ohjeistus: Ryhmä menee seisomaan ”matolle” ja yrittää kääntää sen 

ympäri ilman että yksikään osuu maahan. Mikäli joku ryhmäläisistä osuu 

maahan, tulee aloittaa alusta. 

Variaatiot: Ryhmä voi itse toimia tuomarina siinä, osuiko joku jäsenistä 

maahan vai ei.  

Ohjaaminen: Ohjaaja voi halutessaan mennä leikkiin mukaan 

Yli aidan 

Kuvaus: Ryhmän tulisi olla kykeneviä keksimään ratkaisuja keskenään ja 

luottamaan toisiinsa jonkun verran. 

Aika: noin 15min. 

Materiaalit ja valmistelut: Pitkä köysi. Köysi kierretään kolmen tai neljän 

puun ympärille vähän yli metrin korkeudelle.  

Ryhmän turvallisuusaste: Tuttu - Armahtava 

Turvallisuusnäkökulmia: Ympäristössä tulee ottaa huomioon, ettei 

maassa ole liika kiviä tai puunrunkoja, jotta tekeminen olisi 

mahdollisimman turvallista. 

Ohjeistus: Ryhmän tulee päästä köyden ympäröidylle alueelle ylittämällä 

köysi. Köyteen ei saa koskea ja koko ryhmän tulee päästä kehän sisälle. 

Ryhmä päättää itse mikä lasketaan köyteen koskemiseksi. Jos köyteen 

osuu, tulee koko ryhmän aloittaa alusta. 

Variaatiot: Ryhmä saa käyttää luonnosta löytyviä kiviä yms. apuvälineinä.  

Ohjaaminen:  Ohjaaja tarkkailee sivusta 



Jonoleikki 

Kuvaus: Ryhmän tulee luottaa toisiinsa. Oma rooli olisi jo hyvä tuntea, 

kuten se, onko yleensä puhelias.  

Aika: noin 10 min. 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuntematon - Armahtava 

Ohjeistus: Ryhmä jaetaan pienempiin, kolmen hengen ryhmiin. Tässä 

pienemmässä porukassa mennään jonoon ja pidetään edellä olevan 

hartioista kiinni. Ensimmäinen jonosta ei saa puhua eikä voi nähdä. Toinen 

jonossa ei näe, mutta voi puhua ja viimeinen jonossa näkee, mutta ei voi 

puhua.  

Ryhmän tulee liikkua rajatulla alueella turvallisesti, törmäilemättä muihin 

ryhmiin tai puihin. Jonopaikkoja vaihdetaan esimerkiksi minuutin välein. 

Variaatiot: Ryhmät voivat kilpailla keskenään siitä, kuka pääsee 

ensimmäisenä maaliin, tai kulkemaan tietyn reitin, joka on merkattu 

esimerkiksi narulla. 

Ohjaaminen: Ohjaaja pysyy tarkkana ja katsoo, ettei jonossa kulkeville käy 

kuinkaan. 

Luottamusjuoksu 

Kuvaus: Ryhmän tulee osata jo luottaa jonkin verran toisiinsa. Tehtävä 

toimii hyvänä luottamuksen kehittäjänä. 

Aika: Riippuu ryhmän koosta. Noin 10 min 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuttu - Armahtava. 

Turvallisuusnäkökulmia: Maaston tulee olla mahdollisimman tasainen, 

ettei pieniä vahinkoja sattuisi. 

Ohjeistus: Ryhmä asettuu kahteen riviin, vastakkain, käsivarsien 

etäisyydelle toisistaan. Ryhmäläiset pitävät käsiä alhaalla ja rivistä 

ensimmäiset juoksevat muodostuneen käytävän läpi mahdollisimman 

lujaa. Rivissä olevien tulee nostaa kädet vasta kun juoksija on juuri heidän 

kohdallaan. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi osallistua juoksuun ja kokeilla itsekin 

Heiluri 

Kuvaus: Ryhmän luottamusta vahvistava tehtävä. 

Aika: noin 10 min. 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuttu - Armahtava 

Ohjeistus: Ryhmä menee tiiviiseen rinkiin ja yksi ryhmän jäsenistä menee 

keskelle ja pistää silmät kiinni. Keskellä olevan tulee kaatua johonkin 

suuntaan, josta hänet hellästi tönäistään toiseen suuntaan. Keskellä olevaa 

pyöritellään ringin avulla eri suuntiin. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi olla ringissä mukana ja kokeilla itsekin keskelle 

menoa 

Purkaminen: 

Purkaminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Tärkeintä on yrittää saada ohjattavien kokemuksia ja tuntemuksia selville 

yksinkertaisten kysymysten avulla. 

Ohjaaja voi koota osallistujat yhteen ja kysellä seuraavia kysymyksiä: 

- Mikä tehtävä oli mielenkiintoisin / haastavin / mieleenpainuvin? Miksi? 

- Miltä tuntui tehdä tätä tehtävää ryhmänä?  

- Minkälainen rooli sinulla oli tässä tehtävässä? 

 

  



2. Ryhmähengen tiivistäminen 

Kuvaus: Uppohangessa kävelyä lumikengillä ja ilman TAI tulenteko 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Ei välttämätöntä 

Tavoite: Ryhmähengen kehittäminen 

Pääteema: Toisen huomioiminen, kommunikointi omasta aloitteesta 

Muita teemoja: Avunanto, Ryhmähengen kehittäminen, uskaltautuminen 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuttu - Armahtava 

Erityispiirteet: Talviolosuhteet 

Aika: 1h – 1h 30min 

Materiaalit ja valmistelu: Lumikengät, kartta, mahdollisesti myös 

kompasseja. Lumikengät piilotettava lumeen ennen ryhmän saapumista 

paikalle. Lumikenkien piilopaikan merkitseminen kartalle myös tehtävä 

etukäteen. 

Kesällä: Tulitikkuja askissa, kirves, puukko, sytykkeitä esim. sanomalehtiä, 

suurehkoja halkoja.  

Fyysiset turvallisuusnäkökulmat: Tulenteossa on oltava tarkka nuotion 

paikan valinnassa. Mikäli ohjaajalla ei ole kokemusta nuotion teosta 

luontoon, voidaan nuotio tehdä valmiillakin tulentekopaikalla. 

Ohjeistus: Lumikengät täytyy etsiä ensin ryhmänä hankeen piilotettuina. 

Löydettäviä lumikenkiä on vain puolet osallistujien määrästä ja tässä 

tilanteessa pitää päättää kuka saa lumikengät ja kuka ei, tai keksiä jokin 

vaihtoehtoinen ratkaisu (täysin osallistujien itse päätettävissä). Loput 

lumikengät löytyvät lyhyen uppolumihankikävelymatkan päästä. 

Variaatiot: Kesällä lumikenkien sijaan osallistujat voivat etsiä yhdessä 

tulentekotarvikkeita maastosta. Tulentekotarvikkeet voidaan piilottaa 

kävelymatkaetäisyyksiin toisistaan ja niiden kätköpaikat voidaan kirjata 

kartalle. Ryhmäläisten tulee löytää tarvikkeet ilman ohjaajan apua. 

Ryhmäläiset saavat itse päättää ketkä tulen tekevät. 

Ohjaaminen: Ohjaaja seuraa ryhmän toimintaa sivusta ja voi tarvittaessa 

avustaa. 

Purkaminen: Purkamisessa käytetään janapurkua. Ohjaaja määrittelee 

janan esimerkiksi kahden puun välistä. Toinen puista on kuvaa vastausta 

erittäin hyvä, toinen taas on erittäin huono. Janapurkuun voi esittää 

seuraavanlaisia kysymyksiä: 

Minkälainen tehtävä mielestäsi oli?  

Otettiinko kaikki ryhmäläiset huomioon?  

Kuinka hyväksi koit ryhmähengen? 

Järjestäytymisen jälkeen kysellään satunnaisilta osallistujilta perusteita 

heidän paikanvalinnalleen.   

  



3. Rauhoittuminen 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Kyllä 

Tavoite: Osallistujat kertovat kokemuksiaan kahdelta viime kerralta ja 

tuntemuksistaan ryhmää ja ryhmähenkeä kohtaan. 

Pääteema: Ryhmäytyminen 

Kuvaus: Tämän kerran voi toteuttaa laavulla tai nuotion äärellä 

turvallisessa ympäristössä, jossa on rauhallista ja tilaa liikkua.  Tällä 

kerralla on tarkoitus käydä läpi kahta edellistä liikuntakertaa ja reflektoida 

omaa toimintaa. Lisäksi tälle rauhoittumiskerralle voi tuoda arvoituksia ja 

lyhyehköjä ryhmätehtäviä osallistujien iloksi tai vaikkapa 

rentoutusharjoituksen. Mikäli tämä kerta pidetään laavulla tai nuotion 

ympärillä, voidaan myös samalla paistella makkaraa tai lättyjä osallistujien 

kanssa. Alle on koottu muutamia arvoituksia ja ryhmätehtäviä esimerkiksi. 

Osallistujista voi myös pyytää halukkaita sytyttämään nuotion. Nuotion 

sytyttäminen voi tuoda onnistumisen elämyksen erityisesti sellaiselle 

henkilölle, joka ei ole ennen sytyttänyt nuotiota. 

Aika: yli 2 tuntia   

Arvoituksia: 

Metsästäjät lähtevät leiriltään. He kulkevat 2 km etelään, 2km itään, 

kaatavat karhun ja palaavat leirille kulkemalla 2 km pohjoiseen. Minkä 

värinen on karhu?  

Vastaus: Valkoinen, metsästäjien leiri on pohjoisnavalla, leirille ei pääsisi 

muuten kulkemalla pohjoiseen. 

Mikä kulkee edestakaisin, muttei pääse paikaltaan? (Ovi) 

Poika oli rikkonut ikkunan ja kun hän meni äitinsä luo, äiti sanoi: 

Saat puolustautua yhdellä lauseella. Jos valehtelet, sinä joudut kotiarestiin. 

Jos puhut totta, joudut maksamaan ikkunan itse. Poika puhui ja äiti päästi 

hänet menemään. Mitä poika sanoi? (Minä joudun kotiarestiin.) 

Matti asuu kuudennessa kerroksessa. Aina kun Matti lähtee töihin hän 

painaa ensimmäisen kerroksen nappulaa ja hissi menee alas. Kun Matti 

tulee töistä hän painaa neljännen kerroksen nappulaa ja kävelee sieltä 

kuudenteen kerrokseen. Miksi? (Matti on lyhyt) 

Matkustan ympäri maailmaa, mutten ikinä lähde nurkasta. Mikä olen? 

(Postimerkki) 

Ryhmätehtäviä: 

Ryhmälle annetaan pitkä köysi, josta kaikki mahtuvat pitämään kaksin 

käsin kiinni. Ryhmäläisten tulee muodostaa köyden keskelle solmu. (On 

mahdollista!) 

Koko ryhmä voidaan jakaa kahteen tai kolmeen pienempään ryhmään ja 

näille ryhmille annetaan eri sanoja, jotka pitää kuvata 

pantomiiniesityksenä. Toinen ryhmä arvaa sillä aikaa sanaa, kun toinen 

esittää. Kaikkien pienryhmän jäsenten tulee osallistua esitykseen! 

Esimerkkisanoja: Juhlat, kesä, meri, naulakko, eläintarha… Sanoja voi 

keksiä itse niin paljon kuin tarpeelliseksi näkee.  

Purku / Reflektointi: 

Purkamiseen voi käyttää kaikkia osia, tai janapurut voi jättää kokonaan 

pois ajankäytöstä riippuen. Tärkeintä olisi saada osallistujat pohtimaan 

edellisiä luontoliikuntakertoja ja niiden merkitystä heihin ryhmänä ja 

mahdollisesti myös yksilönä. (Yksilönä ei välttämätöntä, sillä teemana on 

ollut toistaiseksi vasta ryhmäytyminen).  

Janapurku 1: Osallistujat antavat arvosanan kahdelle ensimmäiselle 

kerralle 1 – 10 (Molemmat kerrat otetaan erikseen) asettumalla esimerkiksi 

kahden puun väliin janaan. Toinen puu on 1, toinen 10. Arvosana kuvastaa 



heidän tunteitaan luontoliikuntakerrasta, sitä minkälainen tuntemus heille 

siitä jäi, mukava vai ikävä. Kun ryhmäläiset ovat asettuneet paikoilleen, 

kysellään heiltä perusteluita asettumiselle. 

Janapurku 2: Sama idea kuin edellisessä, mutta nyt osallistujat asettuvat 

sen mukaan, kuinka hyödylliseksi he kokivat molemmat viime kerrat, tai 

sen mukaan, kokivatko he oppineensa niistä mitään. Jälleen asettumisen 

jälkeen kysellään perusteluja paikan valinnalle. 

Sanallinen purku: Osallistujilta kysytään kahden edellisen kertaan liittyviä 

kysymyksiä, teemana sosiaalisten kontaktien merkitys. 

Esimerkkikysymyksiä: 

- Miksi hyvä ryhmähenki on tärkeää? 

- Minkälainen ryhmähenki tässä porukassa mielestäsi on? 

- Miten ryhmän henki vaikutti erilaisten tehtävien tekemiseen? 

 

Lisäksi osallistujilta voidaan kysellä luontoon ja omaan tunnetilaan 

liittyviä kysymyksiä, erityisesti siinä tilanteessa, mikäli ryhmä on toiminut 

jo muissakin tilanteissa yhdessä, eikä ryhmäytyminen ole tapahtunut vasta 

luontoliikuntakerroilla: 

Miten luonnossa oleskelu mielestäsi vaikutti / vaikuttiko mitenkään 

ryhmäytymiseen? 

- Entä omaan mieleen?  

- Minkälainen luontosuhde sinulla on? / Oletko käynyt omalla ajallasi 

ennen luontoliikuntakertoja esimerkiksi metsässä rentoutumassa / 

harrastamassa jotakin? 

- Mikä oli kahdella viime kerralla mieleenpainuvinta / pelottavinta / 

turhauttavinta / mieluisinta? 

Prosessointi: 

Purkutilanteen jälkeen voidaan jatkaa prosessointiin, jossa pyritään 

selvittämään, miten osallistujien ryhmätehtävissä toiminta ja niissä valitut 

roolit näkyvät arkipäivässä, ja miten he voisivat niihin vaikuttaa.  

4. Yksilöllistäminen 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Suositeltavaa 

Tavoite: Herättää osallistujissa tunteita 

Pääteema: Tunteiden hallinta 

Muita teemoja: Itsenäisten päätösten tekeminen, yksilöllistäminen 

Kuvaus: Ryhmä lähtee hiihtämään tai kävelemään esimerkiksi laavulle tai 

jäälle. 

Erityispiirteet: Turhautumisen tunteen herääminen hyvin mahdollista 

Aika: 1h – 1h 30min 

Materiaalit ja valmistelu: MonaLisa -taulun kuva tulostettuna, tai jokin 

toinen mahdoton arvoitus. 

Ryhmän turvallisuusaste: Avoin - Armahtava 

Fyysiset turvallisuusnäkökulmat: Maaston muodot ja helpot, selkeät reitit, 

joita seurata, jotta eksymisvaara mitätöitäisiin. 

Psyykkiset turvallisuusnäkökulmat: Turhautuminen voi olla joillekin 

haasteellista käsitellä. Myös yksin lähteminen voi tuottaa ongelmia, joten 

tehtävän voi myös suorittaa pareittain. 

Ohjeistus: Ryhmälle olisi hyvä löytää levähdyspaikka, jossa olisi 

mahdollista syödä ja juoda jotain. Lepopaikalla ollessa kerrotaan ryhmälle 

ohjeet lähteä yksitellen hiihtämään kohti rastia. Tehtävän ollessa käynnissä 

ryhmän jäsenet eivät saa keskustella keskenään. 

Kesällä voidaan hiihto korvata kävelyllä tai kevyellä hölkällä, ryhmäläisten 

kunnosta riippuen. 

Osallistujat lähtevät lepopaikalta yksitellen hiihtämään ja pienen matkan 

päässä odottaa risteys, jossa tulee päättää kumpaan suuntaan jatkaa. 



Suunnan päättäminen voi tapahtua pienen arvoituksen keinoin, johon ei 

löydy oikeaa vastausta, kuten: Onko Mona Lisa oikea- vai vasenkätinen? 

Kumpaan tahansa suuntaan osallistuja päättääkään lähteä, tulee hänen 

tehdä pieni tunteita herättävä tehtävä hiihdettyään rastille asti.  

Tehtävänä on löytää lumihangesta tulitikku ja aikaa on 3 – 5 minuuttia. 

Tulitikkua ei ole oikeasti hankeen upotettu. Kesällä tulitikkua etsitään 

maastosta rajatulta alueelta tai esimerkiksi hiekan seasta.  

Variaatiot: Ohjaaja voi keksiä arvoitukseksi minkä tahansa mahdottoman 

tehtävän, johon ei löydy oikeaa vastausta ja turhauttavan tehtävän, mille ei 

löydy ratkaisua. 

Mikäli yksin lähteminen on tässä vaiheessa vielä liian pelottavaa 

ryhmäläisistä, voidaan hiihtämään / kävelemään lähteä myös pareittain. 

Ohjaaminen: Ohjaajia tarvitaan useampia, yksi kullekin rastipaikalle, sekä 

yksi laavulle (4). 

Purkaminen: Purkamisessa olisi tärkeää käsitellä mahdollisia 

turhautumisen tunteita ja saatava osallistujille selkeäksi, että tunne on 

hyväksytty ja ymmärrettävä.  

Purkamisessa käytetään asentoa hyödyksi. Osallistujien tulee ottaa asento 

joka kuvaa heidän tuntemuksiaan päivästä. Mikäli ryhmäläiset eivät ole 

tarpeeksi oma-aloitteisia keksiäkseen itse tunteita kuvailevia asentoja, 

voidaan heitä neuvoa esimerkiksi sanomalla, että mahdollisimman 

pieneksi asettuminen tarkoittaa suurta turhautumista ja vastaavasti 

mahdollisimman suureksi asettuminen kuvastaa tyytyväisyyttä ja hyvää 

mieltä. Asentojen ottamisen jälkeen pyydetään osallistujia perustelemaan 

valitsemansa asennot. 

Prosessointi: Osallistujien olisi hyvä saada puhumaan siitä, miten he 

arkielämässä suhtautuvat turhautumisentunteisiin ja onko se samanlaista 

kuin tehtävässä. 

Havainnointi:  Ryhmäläisten turhautumisen tunteen syntyä kannattaa 

tarkkailla. Myös reagointia siihen, kun joutuu lähtemään yksin metsään 

kannattaa tarkkailla. 

  



5. Hauskanpito 

 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Ei tarvitse 

Tavoite: Ryhmä pitää yhdessä hauskaa 

Pääteema: Nollaaminen, hauskanpitäminen 

Muita teemoja: joukkuetoiminta, vuorovaikutus, itsensä ylittäminen 

Kuvaus: Pihapelejä voidaan pelata riippuen ryhmän toiveista. Pihapeleille 

on hyvä varata ainakin tunti aikaa, jonka aikana voidaan kokeilla 

useampaakin peliä. Alle on lueteltu muutama esimerkki talvipeleiksi ja 

kesäpeleiksi. 

Erityispiirteet: Kaikkiin pihapeleihin voi tehdä pieniä muutoksia 

esimerkiksi tasoerojen näkyessä selkeästi. Ryhmältä voi myös kysyä 

toiveita pihapeleihin. Alle on listattu talvelle ja kesälle kolme eri 

pihapelivaihtoehtoa sääntömuutoksineen. 

Aika: Ohjaaja voi itse valita kuinka kauan mihinkin peliin aikaa käytetään. 

Materiaalit ja valmistelu: Pallo, erilainen pelistä riippuen. Sääntöjen ja 

ohjauksen annon selkeyttäminen itselle 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuntematon - Armahtava 

Fyysiset turvallisuusnäkökulmat: Talvella täytyy tuntea maasto 

perinpohjin, ettei esimerkiksi kivet yllätä lumen alta. Hyvä varustus tuo 

turvallisuutta huonollakin säällä. 

Psyykkiset turvallisuusnäkökulmat: Häviäminen voi aiheuttaa 

pettymystä jollekin, joten ryhmälle on tehtävä selkeäksi hauskanpidon 

näkökulma, ja joukkueiden on oltava tasaisia. Toisaalta jos häviön pelko on 

suuri, voidaan pelata laskematta pisteitäkin.  

Jalkapallo / Uppolumijalkapallo 

Ohjeistus: Muodostetaan joukkueet jotka yrittävät saada pallon maaliin. 

Maalin voi tehdä talvella esimerkiksi lumesta ja kesällä tötsistä tai kepeistä. 

Variaatiot: Pallo voi olla pehmeä tai pesäpallo tasoerojen kaventamiseksi. 

Pallona voi myös toimia suuri jumppapallo. Säännöksi voidaan myös 

asettaa, ettei pallon kanssa saa liikkua tai että pallon on käytävä jokaisella 

ryhmän jäsenellä ennen maaliin osumista tai että sama maalintekijä ei voi 

tehdä kahta maalia putkeen.  

Ohjaaminen: Ohjaaja voi osallistua peliin itsekin tai toimia tuomarina. 

Mahdollisien riitatilanteiden muodostuessa olisi hyvä yrittää nuorten 

ratkaista tapaus itsenäisesti, ohjaajan avustuksella.  

Käsipallo  

Ohjeistus: Pallon pitää käydä kaikilla joukkueen jäsenillä ja koppeja tulee 

olla 10. Pallon on hyvä olla pehmeä. Pallo kädessä ei saa liikkua. 

Variaatiot: Pallon pitää käydä kaikilla joukkueen jäsenillä ja kymmenes eli 

viimeinen koppi tulee suorittaa alueella, joka on rajattu maaliksi. Maalit 

ovat pelialueen eri päädyissä. Maalin voi tehdä risuista tai piirtämällä 

hiekkaan / lumeen. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi osallistua peliin itsekin tai toimia tuomarina. 

Mahdollisien riitatilanteiden muodostuessa olisi hyvä yrittää nuorten 

ratkaista tapaus itsenäisesti, ohjaajan avustuksella. 

Minigolf 

Ohjeistus: Talvella ryhmä voi rakentaa lumesta esimerkiksi kolme erilaista 

minigolf rataa ja kaivan pienen reiän radan päätteeksi. Golf mailana toimii 

sählymaila ja pallona sählypallo.  Ryhmä voidaan jakaa pareihin ja kaikille 

annetaan oma sählymaila ja jokaiselle parille yksi pallo. Pallo tulee saada 

radan päädyssä olevaan reikään mahdollisimman vähin lyönnein. 



Aika: Ajankulussa on huomioitava ratojen rakentaminen. Noin 1h. 

Kesällä radat voidaan suunnitella keskelle luontoa, esimerkiksi metsään ja 

ne voidaan reunustaa pienin kivin. Pallolle ei tarvitse tehdä reikää, tai sen 

voi löytää esimerkiksi kiven kolosta. Pallon reikänä voi toimia sopivan 

kokoinen kivillä reunustettu ympyrä. 

Ohjaaminen: Ohjaaja voi pelata ryhmien mukana tai seurata pelejä sivusta.  

Purkaminen: 

Janapurku: Ryhmäläisille esitetään kysymyksiä, joiden vastauksen 

mukaan he asettuvat janaan, joka voidaan rajata esimerkiksi kahden puun 

väliin. Toinen puu on pieni luku, toinen suuri. Kaikki ryhmäläiset 

vastaavat kysymyksiin samaan aikaan asettumalla mieleiselleen kohdalle 

puiden väliin. 

- Kuinka hauskaa asteikoilla 1 – 10 sinulla oli?  

- Kuinka paljon tykkäsit … (esim jalkapallosta, jos on pelattu 

useampaa peliä)? 

- Pelattiinko pelejä mielestäsi reilusti(1=ei 10=kyllä)? 

- Toimiko ryhmä sinusta hyvin joukkueena? 

Kun yksi kysymys on esitetty, voidaan kysyä joltain rivissä seisovalta 

miksi hän valitsi juuri sen paikan.  

 

 

 

  



6. Rastisuunnistus 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Kyllä 

Tavoite: Osallistujien jakautuminen ryhmästä yksilötoimintaan hallitusti 

Pääteema: Henkinen kestokyky, organisointi 

Muita teemoja: Ryhmästä jakautuminen yksilötoimintaan, itsensä 

ylittäminen 

Kuvaus: Rastisuunnistus järjestetään niin, että koko ryhmälle annetaan 

aluksi yksi kartta. Kartalla lukee ensimmäinen rastipaikka. Ryhmän tulee 

ilman ohjaajan apua löytää rastipaikalle. Ohjaaja kulkee ryhmän mukana. 

Erityispiirteet: Voidaan toteuttaa sekä talvella että kesällä. Tämä 

liikunnallinen suunnistus on suunniteltu 8 – 12 henkilölle, ja mikäli 

ryhmäläisiä on enemmän, tulee rasteja keksiä lisää tai korvata tämä 

luontoliikuntakerta esimerkiksi yhteisellä melontareissulla. 

Aika: Riippuu siitä, kuinka kauas rastit sijoitetaan toisistaan. 1,5 – 2h. 

Ryhmän turvallisuusaste: Tuttu - Armahtava 

Materiaalit ja valmistelu: Karttoja jokaiselle yksi kappale. 

Ensiapupakkaus. Jokaiselle rastille olisi hyvä saada ohjaaja, mikäli ryhmä 

niin vaatii. 

Fyysiset turvallisuusnäkökulmat: Maaston tunteminen ja sääolosuhteet. 

Märkä keli voi tehdä kivisestä maastosta liukkaan.  

Psyykkiset turvallisuusnäkökulmat: Yksin viimeiselle rastille 

suunnistaminen voi olla joillekin paha paikka. Ohjaajia olisi siksi hyvä olla 

erityisesti viimeisillä rasteilla mahdollistamassa tukea ja apua yksin 

lähtemiseen. 

Ohjeistus: 1. Rasti: Rastipaikalle löydettyä ryhmän tulee suorittaa 

liikunnallinen tehtävä, kuten jokin alla olevista. Liike ja liikkeiden määrä 

voidaan valita riippuen ryhmän liikunnallisuudesta: 

- 100 yleisliikettä 

- 50 punnerrusta 

- 200 kyykkyä 

- tms. 

Suoritettuaan tehtävän, esimerkiksi viiden hengen ryhmässä jokainen 

henkilö tekee 20 liikettä, annetaan ryhmälle toinenkin kartta. Molempiin 

karttoihin kirjataan seuraava rastipaikka, joka on eri suunnassa 

molemmille ryhmille. Ryhmä jakaantuu puoliksi ja uudet ryhmät jatkavat 

matkaa seuraavalle rastille. 

2. Rasti: Seuraavalla rastilla valitaan niin monta eri liikettä kuin ryhmässä 

on jäseniä. Näitä liikkeitä tulee suorittaa mahdollisimman paljon annetun 

ajan sisällä. Ryhmälle voi esimerkiksi antaa 5 minuuttia aikaa suorittaa niin 

monta kyykkyhyppyä, vatsalihasliikettä ja selkälihasliikettä kuin 

mahdollista. Liikkeet tulee laskea ja ohjaaja voi lopuksi kirjata ne ylös ja 

kertoa kumpi ryhmistä teki enemmän. Ryhmäläisten on määrä itse päättää, 

tekevätkö kaikki kaikkia liikkeitä vai vain yksi yhtä. Ohjaaja ei avusta tässä 

päätöksen teossa. 

Variaatiot: 3 – 5 minuuttia aikaa. Liikkeinä esimerkiksi punnerrukset, 

kyykyt, kyykkyhypyt, yleisliike, vatsalihasliike, selkälihasliike, 

hyppynaruhypyt… Liikkeiden on määrä olla mahdollisimman 

yksinkertaisia. Liikkeet kannattaa valita ryhmän liikunnallisuudesta 

riippuen. Rastin jälkeen ryhmäläiset jakaantuvat jälleen puoliksi ja 

molemmille ryhmille annetaan kartat. 

3. Rasti: Rastilla tulee kulkea esimerkiksi 100 metrin mittainen matka, niin 

että vain ryhmäläisten lukumäärän verran saa olla jalkoja maassa 

kerrallaan. Rastin voi helpoiten suorittaa juoksemalla yhtä aikaa, jolloin 

jalkoja on aina kerralla maassa vain yhtä paljon kuin ryhmässä on 



henkilöitä. Tätä ohjaaja ei saa kuitenkaan kertoa ja ryhmäläisten on 

keksittävä itse, miten he matkan taittavat. Ohjaaja voi ryhmäläisten 

motivoimiseksi ottaa aikaa lähdöstä maaliin ja kirjata tulokset ylös. Rastin 

jälkeen ryhmäläiset jatkavat yksin ja kaikki saavat kartan. 

4. Rasti: Viimeiselle rastille kuljetaan yksin ja sen tulisi sijaita melko 

tasaisella maastolla, jossa voi juosta lujaa. Viimeinen rasti sijaitsee kaikille 

samassa paikassa ja sinne lähetetään ryhmäläiset yksi kerrallaan niin, että 

matkan voi taittaa rauhassa. Viimeisellä rastilla otetaan nopea 

juoksuspurtti, joka voi olla esimerkiksi 50 metriä pitkä. Ensimmäinen tulija 

juoksee heti ja hän jää odottamaan seuraavaa ja kannustamaan. 

Tavoitteena olisi että viimeistä tulijaa olisi kannustamassa koko ryhmä, 

niin että spurtti ei tuntuisi liian vaikealta.      

Ohjaaminen: Rastisuunnistukseen voi osallistua ryhmän tarpeesta 

riippuen 3 – 7 ohjaajaa. Osallistujien omatoimisuudesta riippuen jokaisella 

rastilla voi olla erikseen ohjaaja, tai sitten sinne voi jättää rastin ohjelapun 

ja ryhmäläisten tulee itse suorittaa annettu tehtävä. Suunnistuksen voi 

myös suorittaa niin, että ensimmäisten rastien ohjaajat siirtyvät aina 

ryhmän suoritettua rastin itse myöhemmälle rastille ryhmäläisiä vastaan. 

Näin ryhmäläisille voi myös antaa tukea suunnistuksessa. 

Ryhmäläisten tehdessä rastisuunnistusta omatoimisesti, on riskinä se, että 

he saattavat huijata tehneensä tehtävän. Tätä voidaan jälkeenpäin käsitellä 

purkutilanteessa. 

Purkaminen: Purkaminen tapahtuu koko suunnistuksen jälkeen. Purussa 

tehdään neljä ympyrää viimeisen rastin alueelle, esimerkiksi risuista tai 

maahan kepillä piirtämällä. Ympyrät edustavat kaikki eri rastia. 

Ryhmäläisiltä kysytään seuraavat kysymykset joihin he vastaavat 

siirtymällä kysymystä vastaavaan ympyrään.  

1: Mikä rasteista oli mukavin / herätti eniten positiivisia tuntemuksia? 

2: Millä rasteista tapahtui jotain odottamatonta/ hämmentävää / 

mieleenpainuvinta? 

3: Mikä rasteista oli haastavin / ärsyttävin / herätti eniten negatiivisia 

tuntemuksia? 

Kun ryhmäläiset ovat asettuneet mieleiseensä ympyrään, voidaan 

satunnaisilta osallistujilta kysyä perusteluja vastaukselle tai esimerkiksi 

mitä tuntemuksia rasti synnytti hänessä. 

Prosessointi: Prosessointi tapahtuu seuraavalla luontoliikuntakerralla.

 

  



7. Rauhoittuminen 

 

Terapeutti tai psykiatri mukana: Kyllä  

Tavoite: Osallistujat kertovat kahden viime kerran aikana heränneistä 

tunteista 

Pääteema: Tunteiden herättäminen 

Muita teemoja: Organisointi, itseensä tutustuminen 

Kuvaus: Nuotion äärellä toteutetaan lähiympäristössä erilaisia 

ekopsykologian menetelmiin perustuvia tehtäviä. 

Edellisten kertojen purku:  

Purkamiseen voi käyttää kaikkia osia, tai janapurut voi jättää kokonaan 

pois ajankäytöstä riippuen. Tärkeintä olisi saada osallistujat pohtimaan 

edellisiä luontoliikuntakertoja ja niiden merkitystä heihin yksilönä. 

Janapurku 1: Osallistujat antavat arvosanan kahdelle ensimmäiselle 

kerralle 1 – 10 (Molemmat kerrat otetaan erikseen) asettumalla esimerkiksi 

kahden puun väliin janaan. Toinen puu on 1, toinen 10. Arvosana kuvastaa 

heidän tunteitaan luontoliikuntakerrasta, sitä minkälainen tuntemus heille 

siitä jäi, mukava vai ikävä. Kun ryhmäläiset ovat asettuneet paikoilleen, 

kysellään heiltä perusteluita asettumiselle. 

Janapurku 2: Sama idea kuin edellisessä, mutta nyt osallistujat asettuvat 

sen mukaan, kuinka hyödylliseksi he kokivat molemmat viime kerrat, tai 

sen mukaan, kokivatko he oppineensa niistä mitään. Jälleen asettumisen 

jälkeen kysellään perusteluja paikan valinnalle. 

Sanallinen purku: Osallistujilta kysytään kahden edellisen kertaan liittyviä 

kysymyksiä, teemana itsensä tunteminen ja tunteiden hallinta. 

Esimerkkikysymyksiä: 

- Mikä oli mieleenpainuvinta / hauskinta / pelottavinta / ärsyttävintä? 

- Mitä opit / Opitko itsestäsi mitään uutta? 

- Miten suhtauduit turhauttavaan tunteeseen? Miten pelkoon? Miten iloon? 

 

Lisäksi osallistujilta voidaan kysellä luontoon liittyviä kysymyksiä: 

- Miten luonnossa oleskelu mielestäsi vaikutti / vaikuttiko mitenkään 

omaan mielentilaasi? 

- Minkälainen luontosuhde sinulla on? / Oletko käynyt omalla ajallasi 

luontoliikuntakertojen jälkeen luonnossa rauhoittumassa / harrastamassa 

jotakin / muuten vain? 

- Koetko saaneesi hyötyä luontoliikuntakerroista 

Prosessointi: 

Prosessoinnissa olisi tärkeä saada ohjattavat pohtimaan, miten 

luontoliikuntakerroilla eri tunnetiloihin ja tilanteisiin suhtautuminen on 

verrattavissa arkeen. He voivat esimerkiksi pohtia vastaavanlaisia tilanteita 

omassa arjessaan. Olisi myös hyvä saada ryhmäläiset pohtimaan, miten 

käyttäytymiseen voisi vaikuttaa, tai tarviiko siihen vaikuttaa.  

Pimeäkävely 

Kuvaus: Osallistujat kulkevat yksin pimeässä lyhyen matkan päähän 

kynttilä mukanaan. 

Erityispiirteet: Onnistuu vain tarpeeksi pimeällä 

Aika: 10 – 15min 

Materiaalit ja valmistelu: Kynttilä, tulitikkuaskeja, sekä tulitikkuja ja 

taskulamppuja. Osallistujien kannattaa pyytää tuomaan omat välineensä. 

Fyysiset turvallisuusnäkökulmat: Maaston tulee olla tuttu ja turvallinen 

kaikille osallistujille, niin ettei eksymisvaaraa ole. 

Psyykkiset turvallisuusnäkökulmat: Jos joku osallistujista ei halua 

osallistua, ei hänen ole pakko. Pimeänpelko voi olla joillekin liikaa. 



Ohjeistus: Osallistujat saavat tulitikkuaskin ja tulitikun tai sytyttimen, sekä 

kynttilän ja taskulampun. Taskulampun avulla he voivat etsiä metsästä 

nuotion lähistöltä rauhallisen alueen, jossa yhä hieman näkee nuotiolle, tai 

jossa nuotio juuri ja juuri häviää näkyvistä. Tämän jälkeen he pysähtyvät, 

sammuttavat taskulamppunsa ja saavat hetken olla pimeässä, siihen 

tottuen ja rauhoittuen. Kun olo on varma ja rauhallinen, voi sytyttää 

kynttilän. Tavoitteena on rauhoittua metsän keskellä tulen avulla. 

Osallistujat saavat palata takaisin nuotion ääreen omaan tahtiin rauhassa. 

Variaatiot: Kynttilän voi myös sytyttää ennen taskulampun 

sammuttamista, mikäli niin itse haluaa. 

Ohjaaminen: Ohjaaja jää odottamaan laavulle nuotion ääreen tai voi 

osallistua toimintaan. 

Purkaminen: Kun osallistujat ovat saapuneet takaisin, istutaan hetki hiljaa, 

jonka jälkeen voidaan kysyä miltä tehtävä tuntui. Purkaminen ei ole 

välttämätöntä, jos osallistujilla ei ole tarvetta keskustella tehtävästä ja 

tuntemuksistaan. 

Oman itsensä löytäminen 

Kuvaus: Tehtävän avulla pyritään saamaan osallistujia avautumaan 

omasta olotilastaan. 

Erityispiirteet: Perustuu ekopsykologian menetelmiin 

Aika: 5 – 10min  

Psyykkiset turvallisuusnäkökulmat: Mitä turvallisempi ryhmä on, sitä 

enemmän tehtävästä saadaan irti. 

Ohjeistus: Jokaisen tulee etsiä metsästä jokin asia, kuten käpy, kivi tai 

oksa, joka syystä tai toisesta tuntuu omalta. Tämän löydyttyä palataan 

istumaan nuotion ääreen ja perustellaan miksi löydetty asia tuntuu omalta. 

Variaatiot: Etsittävä asia voi myös kuvastaa löytäjää itseään.  

Asian voi myös pyytää kuvastamaan osallistujan huonoja puolia. Kun 

huonot puolet on kerrottu, heitetään löydetty kivi tms. esimerkiksi jokeen. 

Ohjaaminen: Ohjaajakin voi osallistua. 

Purkaminen: Esimerkiksi nuotion ympärillä istuskellen perustellaan, miksi 

valittiin juuri löydetty asia. Itsensä ominaisuuksien ja huonojenkin puolien 

puhuminen voi olla helpompaa, kun sitä kuvailee eri esineen avulla.  

Oma paikka 

Kuvaus: Ryhmäläiset saavat rauhassa hakea luonnosta rauhallisen paikan 

päivän valossa, joka tuntuu omalta ja jossa on hyvä olla. Tässä paikassa saa 

rauhassa oleskella 5 min. 

Erityispiirteet: Tehtävä kuuluu ekopsykologian menetelmiin 

Aika: 10 – 30min 

Ohjeistus: Ryhmäläiset saavat kulkea vapaasti ja etsiä omannäköisen 

paikan. Paikanlöytämiseen voi varata aikaa esimerkiksi 5 – 10min. Myös 

alueen koko, jossa saa kävellä voidaan määritellä, jos aika ei muuten riitä. 

Parhainta olisi jos oman alueen saisi etsiä kaikessa rauhassa ja sieltä saisi 

palata, kun siltä tuntuu. Tähän voi kuitenkin mennä hyvinkin paljon aikaa.  

Variaatiot: Ohjaaja voi myös ottaa pillin mukaan johon puhaltaa kun 

toivoo kaikkien palaavan takaisin. 

Ohjaaminen: Ohjaaja odottelee lähtöalueella. 

Purkaminen: Tehtävää ei ole välttämätöntä purkaa. Jos joku haluaa, saa 

”omaa aluetta” kuvailla ja kertoa miksi se tuntui miellyttävältä.  

 

 



Kynttiläpolku 

Kuvaus: Kynttiläpolun on tarkoitus olla rauhoittava ja hyvää mieltä tuova 

tehtävä. 

Aika: Riippuu ryhmän koosta, 10 – 30 min. 

Erityispiirteet: Tehtävä toteutetaan pimeällä 

Materiaalit ja valmistelut: Kynttilöitä, esimerkiksi 10 kpl, ja jotain millä 

sytyttää ne. Kynttilöillä muodostetaan polku, joka voi olla 10 – 50 metriä 

pitkä. Kesällä kannattaa katsoa tarkkaan mihin kynttilän pistää. 

Halutessaan ohjaaja voi myös koota kaikilta ryhmäläisiltä etukäteen 

palautetta joko koko ryhmästä kaikista sen jäsenistä erikseen. Näitä 

”mielenkohottajia” voidaan ripustaa kynttiläpolun varrelle puihin, ja niissä 

voi lukea yksi lause, tai sitten yhden henkilön nimi taitetulla paperiarkilla, 

jonka sisällä on koottu positiivinen palaute henkilöstä. 

Ohjeistus: Ryhmäläisten tulee kulkea kynttiläpolku yksi kerrallaan. Kun 

edellinen palaa, seuraava lähtee. polku voi alkaa ja lähteä esimerkiksi 

laavun lähistöltä. 

Variaatiot: Puihin voi myös ripustaa heijastimia ja kynttilät voi jättää pois. 

Osallistujille annetaan tällöin taskulamput ja he kulkevat heijastimelta 

toiselle. 

Purkaminen: Osallistujilta kysytään vasta kun kaikki ovat palanneet, miltä 

polku tuntui. He voivat myös perustella tuntemuksiaan.  
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