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1 JOHDANTO
Kokemuksellisesti on aina tiedetty luonnon eheyttävästä ja kuntouttavasta
voimasta. Medikalisaation ja lääketieteen ymmärryksen kasvaessa, hiljainen
tieto luonnon hyvinvointivaikutuksista unohtui vuosikymmeniksi. Onneksi
kiinnostus

on

uudelleen

noussut

ja

tutkimustiedon

avulla

luonnon

hyvinvointivaikutukset ovat vahvistuneet. (Wahlström 2008, 1-7; Yli-Viikari 2011,
1.)
Luontoa ja luonnon eheyttävää voimaa voidaan hyväksikäyttää ikäihmisten
hoitotyössä tuomalla luontoa ikäihmisten luokse eritavoin ja keinoin, kuten
luontolähtöisillä toimintakykyä tukevilla viriketoiminnoilla. Luontoympäristön
saavutettavuudella

on

elämäntyytyväisyyteen

ja

hyvinvointiin

positiivisia

vaikutuksia. Lähiympäristössään paljon luontoa kokevat ihmiset tuntevat
psyykkisen ja fyysisen terveytensä paremmaksi verrattuna niihin, jotka näkevät
ja kokevat luontoa vähemmän ympärillään. (Tourula & Rautio 2014, 18).
Ihminen on asunut suurimman osan olemassaoloajastaan luonnossa, noin
viiden miljoonan vuoden ajan. Luonnon ilmiöiden seuraamista ja tulkinnan taitoa
on siirretty sukupolvilta toisille. Vuodenaikojen kiertokulku on rytmittänyt
ihmisten elämää, siitä on ammennettu uskoa eteenpäin menemiseen. Kevään
merkit, kuten linnun laulu ja heräävän luonnon tuoksut aikaansaavat
nykyihmisessäkin iloa tiedostamatta mistä se johtuu. (Arvonen 2014, 12-13.)
Eläinten käyttö terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tukena on jatkuvasti
lisääntymässä,

kuten

myös

tutkimuksellinen

näyttö

saavutetuista

hyvinvointivaikutuksista. Eläinten positiiviset vaikutukset ja hetkellinenkin
läsnäolo vaikuttavat olevan paljon merkittävämpiä ja syvällisempiä kuin on
uskottu. (Yli-Viikari 2011, 5; Ikäheimo 2003, 5.)
Joanna Briggs Institute (2011) on julkaissut tutkimusnäyttöön perustuvan
hoitosuosituksen

(JBI-suositus)

koira-avusteisesta

toiminnasta

pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa. (Joanna Briggs
Institute 2011.) Green Care Finland ry kokoaa eläinavusteista toimintaa tekeviä
toimijoita yhteen. (Kahilaniemi 2016, 17.) Alan järjestöjä Suomessa ovat mm.
Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, Suomen ratsastusterapeutit,
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Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, Kennelliiton kaverikoirat, Hali-Bernit ja
Suomen Karva-Kaveri. (Green Care Finland 2018.)
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointia luonnon avulla.
Opinnäytetyön

tarkoitus

on

tehdä

opas

luontotuokiosta

ikääntyneiden

hoitotyöhön. Oppaan sisältö perustuu Luontoa elämään –hankkeen aikana
Lapin AMK:n hoitotyön opiskelijoiden toteuttamiin aistielämystuokioihin. Tuokiot
liittyivät luontoon, kulttuuriin tai taiteisiin ja niissä kaikissa tuotiin esille luonnon
hyvinvointivaikutuksia. Toteutamme toiminnallisen opinnäytetyön.
Luontoa elämään –hankkeen toimeksiantona hoitotyön opiskelijat laativat
aistielämyksellisen toimintatuokion asiakkaalle tai asiakasryhmälle liittyen
luontoon, kulttuuriin tai taiteeseen ja tekivät siitä kirjallisen aistielämystehtävän.
Luontoa elämään -hanke on jatkoa aiemmille Lapin AMK:n Green Care
hankkeille.

Green

Care

on

luontoperusteista

toimintaa,

jolla

pyritään

edistämään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Se on ammatillista,
tavoitteellista ja vastuullista toimintaa, jossa käytetään monenlaisia eläin- ja
luontoavusteisia

menetelmiä.

(Lapin

ammattikorkeakoulu

2018;

Lapin

Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden aistielämystehtävät; Leppänen &
Jääskeläinen 2017, 9-11.)

Ikäihmiset eivät välttämättä enää itsenäisesti pääse ulkoilemaan ja nauttimaan
luonnosta. Luonnon voikin tuoda monin tavoin ihmisille sisälle. Teimme tähän
tarkoitukseen

helppokäyttöisen

oppaan,

jonka

tuokiot

tuovat

luonnon

hyvinvointivaikutuksia ikäihmisille sisätiloihin. Oppaassa käy ilmi tuokion nimi,
kuvaus tuokiosta, tuokiossa tarvittavat materiaalit ja ohjeet toteutukseen.
Lopuksi on lyhyt kuvaus mitä hyvinvointivaikutuksia tuokio osallistujille antaa.
Opasta varten analysoimme kaikki vuosien 2013 -2016 aikana tehdyt luontoon
liittyvät aistielämystehtävien tuokiot. Luokittelimme tuokiot samankaltaisuuksien
ja

toteutustapojen

mukaan.

Luokittelun

pohjalta

analysoimme

aistielämystehtävien luontoaiheiset tuokiot sekä opiskelijoiden havainnot
tuokioiden vaikutuksista ikäihmisiin. Aistielämystehtävien tuokioista valitsimme
viisi luontoaiheista tuokiota opasta varten.
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2 TAVOITE JA TARKOITUS
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointia luonnon avulla.
Opinnäytetyön

tarkoitus

on

tehdä

opas

luontotuokiosta

ikääntyneiden

hoitotyöhön. Oppaan sisältö perustuu Luontoa elämään –hankkeen aikana
Lapin AMK:n hoitotyön opiskelijoiden toteuttamiin aistielämystuokioihin. Tuokiot
liittyivät luontoon, kulttuuriin tai taiteisiin ja niissä kaikissa tuotiin esille luonnon
hyvinvointivaikutuksia. Toteutamme toiminnallisen opinnäytetyön.
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3 LUONTO JA ELÄIMET HYVINVOINNIN VÄLINEENÄ HOITOTYÖSSÄ
3.1 Luonnon vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu monitieteisillä teoreettisilla ihmisen ja
luonnon

suhdetta

tarkastelevilla

tutkimuksilla

(Hirvonen

2014,

18).

Ympäristöpsykologian ja -kasvatuksen, metsä-, puutarha- ja kasvitieteen,
ympäristösuunnittelun sekä terveysliikunnan tutkimuksissa on todistettu luonnon
positiiviset

vaikutukset

hyvinvointiin

(Salonen

2010,

23).

Elimistön

stressihormonipitoisuus laskee, vastustuskyky paranee, verenpaine ja syke
laskevat, sekä stressistä elpyminen nopeutuu. Luontoympäristöllä on mielialaa
kohottava, stressiä lievittävä sekä ihmisen keskittymiskykyä kohentava
vaikutus. (Yli-Viikari 2011, 2.) Ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden hoidossa
voidaan luontotoiminnalla tutkimusten mukaan saavuttaa myönteisiä hoito ja
kuntoutustuloksia (Hirvonen 2014, 18).
Ihmisen koti on alkuperältään luonto. Luonto on vaikuttanut ihmisen kehitykseen
ja

sopeuttanut

ihmiset

luontoympäristöön.

Ihminen

on

sopeutunut

luontoympäristöön aistimalla, kokemalla ja tulkitsemalla luonnon ominaisuuksia
ja vaaroja. Nykyajan kaupunkiympäristö on ihmisen elintoiminnoille vieraampi.
(Arvonen 2014, 12-13.)
Kirjassaan Eheyttävä luonto (2008, 1-7.) Wahlström kertoo kuinka jo
länsimaisen tieteen isänä pidetty Hippokrates (460-377 eKr.) on todennut
luonnon parantavan sairaudet. Hippokrateen mukaan tuli aina huomioida
ympäristötekijät sairauksien hoidossa. Kokemuksellisesti on aina tiedetty
luonnon

eheyttävästä

ja

kuntouttavasta

voimasta.

Tiedetään

luonnon

rauhoittavan mieltä ja sen voimasta stressin hälventäjänä. Ihminen on aina
kokenut kuuluvansa luontoon ja se on nähty keskeisenä harmonian ja
hyvinvoinnin lähteenä. Luonnosta ja sen vaikutuksista löytyy pitkäaikaisia
uskomuksia ja kulttuurillista perintöä. Esimerkiksi historiallisissa tietolähteissä
mainitaan ihmisen ja luonnon monipuolisesta yhteydestä.
Luontoa itsessään ympäristönä on Suomessa pidetty tervehdyttävänä jo toista
sataa vuotta sitten. Suomessa vuonna 1879 voimaan tullut vaivaishoitoasetus
toi velvoituksen jokaiselle kunnalle ylläpitää työlaitosta alueensa vaivaisille.
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Edellä mainittu toi potilaille maanviljelys- ja puutarhatöitä, sekä eläinten hoitoa.
Hoitohenkilöstöllä oli hoidollinen rooli seurata ja valvoa sekä mitoittaa
työtoimintaa potilaan valmiuksiin ja tarpeisiin nähden. (Hirvonen 2014, 10-15,
18.)
Yksilölle luontoympäristö ja sen viihtyisyys on merkityksellinen. Ympäristön
merkitys voi näkyä osana identiteettiä ja arvomaailmaa (Hirvonen 2014, 18).
Tutkimukset osoittavat, että ihmisten mielipaikat ovat suurimmaksi osaksi
luonnossa. Luonnossa olevilla mielipaikoilla on elvyttävämpi vaikutus kuin
kaupungissa olevilla. Luonnon mielipaikkojen koetaan tehokkaasti lievittävän
stressiä ja kielteisiä tuntemuksia. Luontoympäristössä uupumuksesta ja
ylikuormituksesta palautuminen on nopeampaa. Ihmiset kokevat myös olevansa
fyysisesti terveempiä luontoympäristön läheisyydessä. Tutkimusten mukaan
ihmiset elävät pidempään ja ovat terveempiä mitä enemmän heillä on luontoa
elinympäristössään. (Salonen 2010, 24-25.) Tilaisuutta luontoon menemiselle ei
kuitenkaan aina ole. Positiivisia vaikutuksia on mahdollista saavuttaa tuomalla
luontoelementtejä sisälle. Tutkimusten mukaan jo pelkkä luontokuva huoneessa
tai ikkunanäkymä luontoon alentaa ihmisen jännittyneisyyttä, verenpainetta
sekä sydämen sykettä. (Salonen 2010, 27-28.)
Prosesseja, jotka ovat luonnon hyvinvointivaikutusten taustalla tunnetaan vielä
vähän. Keskeinen vaikutus syntyy siellä harrastetun fyysisen toimintakyvyn
harjoitteilla. Tunnistettuja prosesseja ovat luontoympäristössä tapahtuva
elimistön rauhoittuminen ja stressireaktioiden palautuminen, keskittymiskyvyn
elpyminen ja mielialan paraneminen. (Yli-Viikari 2011, 2.)
Ihminen hakeutuu usein mielellään luonnon lähelle ja käytämme luontoa
hyväksi

monipuolisesti,

esimerkiksi

sisustuksessa.

Luonnon

puoleensavetävyydestä kertoo myös lemmikkien ja puutarhanhoidon suosio.
Luonnon

hyödyntämisellä

ihmisen

hyvinvoinnin

tukena

ja

sairauksien

parantajana on pitkät perinteet. Medikalisaation ja lääketieteen ymmärryksen
kasvaessa,

hiljainen

tieto

luonnon

hyvinvointivaikutuksista

unohtui

vuosikymmeniksi. Onneksi kiinnostus on uudelleen noussut. (Yli-Viikari 2011, 1)
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Tutkimustieto

luonnon

vaikutuksista

on

kuitenkin

vahvistunut.

Alan

tutkimuksellisen tiedon uranuurtaja oli sairaalarakennusten suunnittelija Roger
S. Ulrich, joka 1980-luvulla selvitti sairaalaympäristön merkitystä potilaiden
paranemiseen.

Hän osoitti, kuinka leikkauspotilaat toipuivat noin päivää

aikaisemmin voidessaan katsoa luonto- ja maisemanäkyviä verrattuna siihen,
että katselisivat vastapäisen rakennuksen tiiliseinää. He tarvitsivat myös
vähemmän kipulääkettä. (Yli-Viikari 2011, 1.) Sykkeen ja verenpaineen laskua
on todettu vuonna 1993 Helsingin kaupungin tekemässä tutkimuksessa, jossa
verrattiin

puistomaisella

luontoalueella

ja

kaupunkiympäristössä

tehdyn

kävelytuokion vaikutuksista. Luontoalueella kävelleiden syke ja verenpaine
laskivat nopeammin ja enemmän ja he selvisivät tarkkaavaisuutta vaativista
tehtävästi paremmin. (Yli-Viikari 2011, 2.)
Myös tunteilla on tutkimusten mukaan vaikutusta siihen, mitä havaitsemme
ympäristöstä.

Tunnetila

vaikuttaa

havaitseeko

ihminen

ympäristöstä

nopeammin kielteiset vai myönteiset kasvonilmeet. Aiemmin luontokuvaa tai
kasvillisuutta katselleet ihmiset olivat alttiimpia huomaamaan ilon ja iloiset
kasvonilmeet. Kaupunkikuvaa katsoneet havaitsivat taas nopeammin kielteiset
kasvonilmeet. Tutkimuksen mukaan ihminen ei itse ole tietoinen tästä
reaktiosta. Luonnon positiiviset vaikutukset näkyvät myös ryhmässä. Tunteet
tarttuvat ihmiseltä toiselle. Luontonäkymä tai -kuva vahvistaa iloisten ilmeiden
havaitsemista ja näin ollen iloiset kasvonilmeet leviävät ryhmän kesken.
(Salonen 2010, 28-29.)
Salonen (2010, 70) kertoo kirjassaan omasta kokemuksestaan psykologin
työssään; viedessään terapiaryhmän tai yksilön ulos luontoon hän havaitsi
joutuvansa ohjaamaan heitä vähemmän kuin sisätiloissa tapahtuvassa
terapiassa. Ryhmä tai yksilö suuntasi itsensä kohti tulevaisuutta ja myönteisiä
ratkaisuja

itsenäisemmin

ollessaan

luonnon

keskellä.

Hän

kertoo

huomanneensa myös sisätiloissa tapahtuvien hypnoosihoitojen aikana, että
asiakkaan hyvä ja rentoutunut olotila hypnoosin aikana liittyi melkein aina
luontokokemukseen, jota asiakas ei olisi todennäköisesti valvetilassa muistanut.
Ekopsykologia kertoo ihmisen luontosuhteen monipuolisesta merkityksestä.
Ekopsykologia

on

kehittänyt

ekoterapeuttisia

luontomenetelmiä.

Niiden
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tarkoituksena on avustaa ihmistä kokemaan suhdettaan luontoon uudella
tavalla,

joka

kuitenkin

on

entisaikainen.

Luontosuhde

on

ihmiselle

merkityksellinen. Sen merkityksestä kertovat muun muassa ihmisen huoli
luonnon hyvinvoinnista. Luonnon tuhoutuminen tai sitä uhkaavat katastrofit
koskettavat

meitä.

Ihmiset

ottavatkin

herkästi

kantaa

suunniteltaessa

esimerkiksi uusia kaupunkialueita, joka vaatii puiden kaatoa tai muuta luonnon
muokkausta. Luontoympäristön
turvaamiseksi.

Sitä

voidaan

turvaaminen on
turvata

yksilölle

tärkeää

luontoyhteyden

mahdollistamalla

hänen

kokemuksensa luonnon kanssa tavalla tai toisella. Ihminen kokee alkuperäistä
kaipuuta luontoon, jonka osa hän on aina ollut. (Wahlström 2008, 2-4.)
3.2 Aistit luonnon kokemisen välineenä
Ihminen kokee sekä ulkomaailman että oman kehonsa aistiensa välityksellä.
Ympäristön

tapahtumia

ihminen

havainnoi

haju-,

kuulo-

ja

näköaistin

välityksellä. Kehon lähellä olevia kokemuksia välittävät tunto- ja makuaisti, jotka
kertovat miltä jokin tuntuu tai mille se maistuu. Siitä mitä ihmisen kehossa
tapahtuu, kertovat liike-, tasapaino- ja asentoaistit. Kaikki mihin kosketamme,
mitä katselemme, haistamme tai vaikkapa syömme, tuottaa meille aistimuksia.
(Burakoff, 2008.)

Hajuaistin kautta havaittu raikas tuuli välittää ihmiselle tietoa esimerkiksi hänen
hengittämänsä ilman laadusta sekä ympäröivän luonnon tilasta, kukkivatko
kukat vai ovatko syksyiset lehdet jo maatumassa. Kokemuksen myötä ihminen
pystyy erottelemaan erilaisia hajuja toisistaan ja paikallistamaan hajun lähteen.
(Cracknell, 2009, 44.) Hajuaistimukset herättävät usein tunnereaktioita sekä
muistoja aiemmista tilanteista, esimerkiksi tervan tuoksu voi tuoda muistoja
lapsuuden kesistä, kun veneitä tervattiin. Valitettavasti hajuaistin heikentyessä
iän mukana, hajuja ei enää vanhempana pysty erottamaan tai kokemaan niin
elävinä kuin nuorempana. (Parker 2014, 112.)

Päivittäisten toimien lomassa voidaan kokea erilaisia makuaistimuksia, kun
maistellaan erilaisia makuja, nimetään maut ja niiden herättämät tunteet.
Makuaistia on helppo aktivoida esimerkiksi metsäretkellä, kun maistellaan miltä
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itse poimittu mustikka maistuu. Maistaminen tapahtuu samaan tapaan kuin
haistaminen.

Maistamiseksi tarvitaan kielen ja syljen lisäksi aistimuksen

terävöittämiseksi siihen liittyviä haju- ja näköaistia. Haju ja näköaisti saavat
”veden kielelle”, jolloin ravinnon kemikaalit liukenevat sylkeen ja kielen
makunystyrät tunnistavat sen. (Parker 2014, 114.)

Näköaisti informoi suurimman osan elinympäristöstämme ja on yksi tärkein
aistimme. Suurin osa aistinsoluistamme sijaitsee silmässä. Kaikki mitä
katsomme, on aivojen muodostama käsitys heijastuneesta valosta. Jos
näköaisti heikentyy tai ihminen on sokea, on hänen vaikeampaa toimia
vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa. Näön heikentyessä muiden
aistien merkitys korostuu ja niitä tulisikin hyödyntää aistimisen tukena. Aisteja
voi aktivoida toimimaan paremmin tunnustelemalla materiaaleja, kuunnellen,
haistellen ja maistellen eri ääniä ja makuja. (Cracknell 2009, 42.)

Kuuloaistin kautta saamme tietoa ympäristöstä ja siellä tapahtuvista asioista.
Ikääntymisen

myötä

kuuloaistissa

voi

esiintyä

häiriöitä,

kuten

kuulon

heikkenemistä. Kuitenkin erilaisia ääniä apuna käyttäen voidaan aktivoida ja
kehittää korvan herkkyyttä ja palauttaa mieleen ääniä, jotka koetaan
positiivisesti. Luontoääniä voivat olla esimerkiksi linnun laulu, puiden lehtien
havina ja veden solina. (Cracknell 2009, 43.)

Tuntoaistia

voidaan

aktivoida

luontevasti

erilaisissa

arjen

tilanteissa.

Esimerkiksi tunnustellaan ulkona miltä tuuli tuntuu kasvoilla, miten kylmää lumi
on ja miten hiekka kutittaa varpaita. (Parker, 2014, 115.) Tuntoaistilla on suuri
merkitys varsinkin ihmisille, joilla on puutteita muiden aistialueiden toiminnassa
ja se on tärkeä osa keskinäistä vuorovaikutusta. Ihmiselle koskettaminen ja
kosketuksi tuleminen on tärkeää ja viestii muun muassa empatiasta ja kuulluksi
tulemisesta. (Burakoff, 2015.)
3.3 Luonnon käyttäminen hoitotyössä ikäihmisille
Luontoa ja luonnon eheyttävää voimaa voidaan hyödyntää vanhustyössä
tuomalla luontoa ikäihmisen luokse eritavoin ja keinoin. Lähiympäristössään
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paljon luontoa huomioivat ihmiset kokevat psyykkisen ja fyysisen terveytensä
paremmaksi verrattuna niihin, jotka näkevät luontoa vähemmän ympärillään.
Luontoympäristön saavutettavuudella on elämäntyytyväisyyteen positiivisia
vaikutuksia. (Tourula & Rautio 2014, 18.)

Luontolähtöistä toimintaa suunnitellessa tulee huomioida osallistujien ikä,
toimintakyky ja sen mahdolliset rajoitteet, aikaisemmat luontokokemukset sekä
toiveet ja tarpeet. Luonnon käyttäminen hoitotyössä avaa monia uusia
mahdollisuuksia

kehittää

virkistystoimintaa.

Luontoa

voidaan

hyödyntää

monipuolisesti tuomalla se sisälle laitosympäristöön eri keinoin. (Hirvonen 2014,
32-33.)

Iäkkään mahdollisuutta kokea luontoympäristöä tulee vahvistaa. Toimintakyvyn
heikentyessä ilman toisen ihmisen tukea, voi lähiympäristö pienentyä niin, että
lopulta luontoympäristö on vain tietoisuus luonnon olemassaolosta. Ikääntyneet
ovat suuren osan ajastaan sisätiloissa, joten hyvä näkymä luontoympäristöön
tulee taata esimerkiksi ikkunoiden kautta. Näkymä luontoon auttaa ikääntynyttä
tiedostamaan myös ajan ja paikan sekä vuodenajan. Myös mahdollisuus
ulospääsyyn tulee tehdä helpoksi, esimerkiksi sisäpihan tai parvekkeen kautta.
Ikääntyneet kertovat nauttivansa raikkaasta ilmasta ja tuoksuista. Heistä on
ihanaa voida katsoa lintuja ja muita eläimiä sekä vuodenaikojen muuttumista ja
sen johdosta muuttuvien kasveja. (Rappe ym. 2003, 119.)

Ikäihmisten hoitotyössä toiminnallisten menetelmien tavoitteena on ikääntyneen
kokonaisvaltaisen

hyvinvoinnin

eli

fyysisen,

psyykkisen

ja

sosiaalisen

toimintakyvyn ylläpitäminen. Elämyksellisen ja virikkeellisen toiminnan tulisi
mahdollistaa iäkkäälle kokemuksia, tunnelmia ja merkityksiä, joihin ei ole
olemassa

oikeita

vastauksia.

Näitä

iäkäs

ihminen

voi

tulkita

omien

kokemustensa pohjalta. (Andreev & Salomaa 2005, 161-162.)

Viriketoiminta on yksi osa hoiva- ja hoitokotien asiakaslähtöistä toimintaa, jota
toteutetaan

jokaisessa

sosiaali-

ja

terveysalan

yksikössä

eri

tavoin.

Viriketoiminnalla pyritään vaikuttamaan iäkkään hyvään, mielekkääseen ja
yksilölliseen elämään loppuun saakka. Viriketoiminnan avulla parannetaan
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toimintakykyä ja mielialaa. Sen avulla iäkäs voi kokea omanarvontunteensa
paremmaksi

ja

elämänlaadun

kohenevan.

Kokonaisvaltainen

hyvä

ja

tavoitteellinen hoito pitää sisällään kaikki viriketoiminnan muodot osana
kuntouttavaa hoitotyötä. Viriketoiminnan avulla vastataan iäkkään omiin
henkisiin tarpeisiin ja tuodaan hyvää oloa elämään tavoilla, joilla hän pystyy itse
niihin vastaamaan. (Airila 2000, 3,7.)

Viriketoimintaa voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten keskustelemalla, laulamalla,
liikkumalla, harjoittamalla käsien taitoja ja virkistystoimintana kuten juhlat ja
retket. Lähtökohtana osallistumiseen tulisi olla asiat joista ihminen itse pitää,
millainen on tällä hetkellä hänen toimintakykynsä ja mitkä ovat ihmisen
taustatiedot. Dementoitunut ihminen tarvitsee aktivointia myös osallistumiseen,
koska sairaus heikentää kykyä osallistua omaehtoisesti. Hoitajan tai omaisen
tulisi tässä tilanteessa tukea ja kannustaa ikäihmistä osallistumaan yhteiseen
toimintaan. (Airila 2000, 7-8.)
3.4 Green Care –toiminta
Green Care tarkoittaa luontoelementtien tavoitteellista käyttöä hyvinvoinnin
tukena, parantaen ja ylläpitäen ihmisten hyvinvointia sekä elämänlaatua. Green
Care menetelmiä syvintä toimintaa ovat maatila- ja luontoympäristöjen käyttö,
terapeuttinen puutarhanhoito ja eläinavusteiset toiminnot. Kts. taulukko 1.
Toimintana

Green

pitkäjäteistä.

Care

on

vastuullista,

Hyvinvointivaikutuksia

tavoitteellista, ammatillista

saavutetaan

ja

kokemuksellisuuden,

osallisuuden sekä luontoperustan kokonaisuuden tuloksena. (Green Care
Finland 2017; THL, 2017; Salovuori 2014, 9.)

Green

Caren

tarkoituksena

on

tuoda

luontoavusteista

toimintaa

terveyspalveluita käyttäville ihmisille. Toimintaympäristönä pyritään käyttämään
luontoa ja maatiloja, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda myös kaupunkija

laitosympäristöihin.

Toiminnassa on keskeisenä luonnon kokeminen

ohjattuna ja sen arvon ymmärtäminen. Green Caressa pyritään aina
tähtäämään asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen. Kyseessä on siis aina
suunnitelmallinen ja päämäärätietoinen toiminta. Green Care toiminnan

16

periaatteena on kaikkien ihmisten oikeus luontoon, liikuntaan ja yhteisölliseen
kokemiseen. (Green Care Finland 2017; THL 2017; Salovuori 2014, 9.)
Taulukko 1. GREEN CARE –menetelmät
Luonto-, eläin ja maatila-avusteisuus osana hyvinvointi- ja terveyspalveluita
Eläinavusteisuus

Luonto-avusteisuus
viherympäristön
kuntouttava käyttö

ja

-ratsastusterapia
-sosiaalipedagiginen
hevostoiminta
-kasvatus ja kuntoutuskoirat
--avustaja- ja opaskoirat
--kaverikoirat
--muu eläinavusteinen terapia ja
toiminta

-elämyspedagogiikka
-ekopsykologian menetelmät
--luontoliikunta
--luonnonmateriaalien
hyödyntäminen
--terapiapuutarha

Maatilatoiminta

-kuntouttava maatilatoiminta
--hoivamaatalous

(Kahilaniemi 2016, 17.)
Green Care –toiminnan keskeiset kolme elementtiä ovat luonto, siellä tapahtuva
tai luontoelementtejä käyttävä toiminta, sekä yhteisö jossa hyvinvointia edistävä
toiminta toteutuu. Luonto ja sen ympäristö tuottavat ihmiselle erilaisia
hyvinvointia tukevia elämyksiä ja kokemuksia. Tällaisten hyvinvointia tukevien
käyttöönotto hyvinvointipalveluissa on Green Care –toiminnan keskeisen
tavoite. (Tulkki 2012, 22; Yli-Viikari 2011.)

Ensimmäinen elementeistä on luonto, jonka avulla voidaan vahvistaa,
nopeuttaa ja helpottaa terapeuttisia, kuntoutumista ja ohjausta tukevia
tavoitteita.

Toisin

sanoen

terapia

tai

ohjaustilanne

toteutetaan

luontoympäristössä tai sen tukena käytetään luontoelementtejä. Toiminta
tapahtuu aina kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, jolloin luontoa
arvostetaan ja siitä kannetaan vastuuta. Toiminnan kannalta ei ole oleellista
tapahtuuko se erämaaluonnossa vai rakennetussa viherympäristössä, sillä
luontokokemus

on

riippuvainen

ihmisen

yksilöllisestä

historiasta

ja

elämäntilanteesta. (Tulkki 2012, 22.)

Toinen elementti on luonnossa toimiminen, joka tapahtuu joko luonnon kanssa
tai sen hyväksi. Siellä toimiminen lisää suunnitellun ja päämäärätietoisen
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tapahtuman vaikuttavuutta. Luontoympäristö voi toimia tekemisen taustana,
ollen rauhoittava, kaunis ja kokemuksia tarjoava. Se voi olla myös toiminnan
objekti tai työväline, jolloin ihmisen ja luonnon vuorovaikutus on alati elävä.
Kolmantena määrittävänä tekijänä toimii yhteisö, jossa toimet tapahtuvat.
Yhteisön merkitys kuntouttavana- hoitavana- ja kasvatusta tukevana tekijänä on
suuri. Tulemalla osaksi yhteisöä luodaan edellytykset toiminnalle, joka on
tavoitteellista. Se myös toimii kannattelijana ja on osaltaan tukemassa ihmistä
hänen matkallaan kohti tavoitteita. Myös vertaistuki, osallisuuden kokeminen ja
toimijuuden vahvistuminen ovat yhteisöllisyyden tarjoamia etuja. Toimijuudella
tarkoitetaan ihmisen omaan toimintaan ja elämänhallintaan liittyvien uusien
valintojen karttumista ja voimistumista, joka vapauttaa hänen voimavarojaan
uusien toiminta- ja käytösmallien omaksumiselle. (Tulkki 2012, 22-24.)
3.5 Eläimet hoitotyössä
Eläinten hyödyntäminen hoitotyössä ei ole uusi idea. Esimerkiksi jo 1800-luvulla
Florence Nightingale ymmärsi niiden terapeuttisen potentiaalin lasten ja
aikuisten psykiatrisissa hoitolaitoksissa. Hän totesi, kuinka lemmikkieläimet
auttoivat vähentämään ahdistusta. Myös kuuluisa terapeutti Sigmund Freud
alkoi 1930-luvulla käyttämään psykoterapiaistuntojen tukena omaa koiraansa.
Hän huomasi asiakkaidensa kommunikoivan koiran kautta ja sen auttavan
vuorovaikutuksen luomisessa asiakkaan kesken. (Kahilaniemi 2016, 18.)

Eläinavusteisuus on osa Green Care -toimintaa. Green Caren eläinavusteisia
menetelmiä voidaan käyttää osana hyvinvointi- ja terveyspalveluita. Suomessa
Green Care Finland ry kokoaa eläinavusteista toimintaa tekeviä toimijoita
yhteen. (Kahilaniemi 2016, 17.) Alan järjestöjä Suomessa ovat mm.
Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry, Suomen ratsastusterapeutit,
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, Kennelliiton kaverikoirat, Hali-Bernit ja
Suomen Karva-Kaveri. (Green Care Finland 2018.)

Eläinten käyttö terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tukena on jatkuvasti
lisääntymässä,

kuten

myös

hyvinvointivaikutuksista.

Myös

tutkimuksellinen
käsitys

näyttö

vaikutusten

saavutetuista

taustalla

olevista
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prosesseista on vähitellen lisääntymässä. (Yli-Viikari 2011, 5). Eläinten
positiiviset vaikutukset ja hetkellinenkin läsnäolo vaikuttavat olevan paljon
merkittävämpiä ja syvällisempiä kuin on uskottu. (Ikäheimo 2003, 5.)

Käynnissä oleva tutkimus osoittaa, että eläimillä voi olla terveydellinen vaikutus
sydän-

ja

verisuonitauteihin,

verenpaineen

alentamiseen,

kolesteroliin,

triglyserideihin ja lukuisiin sydän- ja verisuoniperäisiin riskitekijöihin. Iäkkäillä
lemmikinomistajilla on todettu olevan jopa 21% vähemmän käyntejä lääkäreille.
Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että eläimet voivat myös vaikuttaa
positiivisesti stressihormoni kortisolin tasoon ja kasvattaa mielihyvähormoni
oksitosiinia, dopamiinia

ja serotoniinia. Dopamiini on keskushermoston

välittäjäaine (noradrenaliinin ja adrenaliinin esiaste), jota käytetään myös
verenkiertolääkkeenä.

Serotoniini

on

keskushermostossa

ja

maha-

suolikanavassa esiintyvä, välittäjäaineena toimiva ja verisuonia supistava aine,
jota käytetään psyykenlääkkeenä. (Animal therapy 2018b; Terveysportti 2018a;
Terveysportti 2018b.)

Eläinten

käyttäminen

terveydenhuollossa

voi

auttaa

ehkäisemään

ikääntyneiden yksinäisyyttä ja masennusta (Animal therapy 2018a). Eläinten
läsnäolo on lisännyt ikääntyneiden asiakkaiden kommunikaatiota ja sosiaalisia
taitoja

(Yli-Viikari

2011,

5).

Eläimet

voivat

lisätä

turvallisuuden

ja

kumppanuuden tunnetta ikääntyvillä. Ne voivat olla poissaolevien lasten
korvikkeita ja niiden avulla ikääntynyt saa yhteyden toiseen elävään olentoon.
Eläimet ovat sosiaalisesti hyväksyttäviä keskustelukappaleita ja niitä voi
koskettaa. Kosketuksen on todettu olevan ihmiselle tärkeää. (Animal therapy
2018a.)

Näemme enemmän ihmisiä päivässä kuin esivanhemmat näkivät elinaikanaan.
Hoitokodeissa ihmiset ovat uusien ja aluksi outojen ihmisten kanssa
tekemisissä. Paikalla oleva henkilökunta voi olla vaihtuvaa. Tällöin yhteyden ja
luottamuksellisuuden synty voi olla haastavaa tai siinä olla ongelmia, joka
aiheuttaa mahdollisesti pelkoa, esimerkiksi dementoituneelle. Jos ihmissuhde
ongelmallinen, monimutkainen ja ahdistunut, turvallisen ja ystävällisen lemmikin
kanssa vuorovaikutus voi olla rauhallinen, ei-tuomitseva ja stressitön. (Animal

19

therapy

2018a.)

sairastavien

Terapiaeläimiä

muistin

Hoivakodeissa

elpymiseen

eläimet

voivat

kannattaa
ja

tuoda

hyväksikäyttää

keskittymiskyvyn
lohtua

ja

dementiaa

parantamiseen.

rauhallisuutta

henkisen

kuormitustilan helpottamiseen. (Yli-Viikari 2011, 5.)

Eläinten terapeuttisesta vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin
puhutaan nykypäivänä käsitteillä, joista yleisin on eläinavusteiset menetelmät
(animala-assisted interventions, AAIs). Se tarkoittaa eläinten tavoitteellista
hyödyntämistä osana terapia- tai hoitoprosessia tai elinpiiriä ja on määritelty
tavoitteelliseksi hoitomenetelmäksi. Eläinavusteiset menetelmät voidaan vielä
jaotella eläinavusteiseen terapiaan (animal assisted therapy), eläinavusteisiin
toimintoihin (animal-assisted activities) tai palvelueläimiin. Eläinavusteista
terapiaa toteuttaa aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö koulutetuilla
palvelueläimillä. Eläinavusteiseen menetelmään kuuluu useimmiten eläinten
vierailut ihmisten luona käsittäen epämuodollisen ”tapaa ja tervehdi” –
toiminnan. Useimmiten eläinavusteisissa menetelmissä käytettävä eläin on
koira sen hyvän luonteen, koulutettavuuden ja saatavuuden vuoksi. (Joanna
Briggs Institute 2011.)

Joanna Briggs Institute (2011) on julkaissut tutkimusnäyttöön perustuvan
hoitosuosituksen

(JBI-suositus)

koira-avusteisesta

toiminnasta

pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa. Koira-avusteisesta
toiminnasta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa tehty
hoitosuositus vuonna 2011 perustuu kahteen laadulliseen tutkimukseen.
Toisessa tutkimuksessa käytettiin metodologina fenomenologiaa ja toisessa
kuvailevaa sisällön analyysia. Tutkimusmetodologian ja tulosten tulkinta ovat
olleet johdonmukaisia. Hoitosuositus on sijoitettu luokkaan B, mikä tarkoittaa,
että ”soveltamista suositellaan kohtalaisesti ja sitä kannattaa harkita”. (Joanna
Briggs Institute 2011.)

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pitkäaikaishoidossa asuvat ikäihmiset
hyötyvät koira-avusteisesta toiminnasta saamalla tunneperäisiä, henkisiä,
fysiologisia ja sosiaalisia hyötyjä. Näitä on mainittu olevan muun muassa
arkirutiinien katkeaminen, eläinten näkemiseen liittyvä innostus ja nautinto,
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tutustuminen muihin asukkaisiin sekä rauhoittuminen ja rentoutuminen. Koiraavusteiseen toimintaan osallistumisen huomattiin tuovan mahdollisuuksia myös
muisteluun. Se voisi toimia muisteluterapian välineenä, joka on yleisesti
käytössä dementiayksiköissä. (Joanna Briggs Institute 2011.)

Positiivisten kokemusten, kuten onnellisuuden, tärkeyden ja virikkeellisyyden,
sijaan voi vuorovaikutus eläinten kanssa olla joillekin pelottavaa. Kaikki eivät
suhtaudu

myönteisesti

eläimiä

kohtaan,

joten

osallistuminen

on

aina

vapaaehtoista. Halukkuudesta eläinavusteiseen terapiaan on kysyttävä tietysti
asukkaalta

itseltään,

Henkilökunnan

olisi

mutta
aina

myös
saatava

omaisilta

ja

hoitohenkilökunnalta.

asianmukainen

koulutus

ennen

eläinavusteisen toiminnan aloitusta ja heidän kansaan on arvioitava mahdolliset
vaaratilanteet. Asukkaita tulee myös opastaa turvalliseen toimintaan eläinten
kanssa.

Muita

huomioitavia

seikkoja

eläinavusteista

menetelmää

suunniteltaessa ovat infektioiden mahdollinen leviäminen eläimistä erityisesti
heikentyneen immuniteetin omaaviin ikäihmisiin sekä eläinten mahdolliset
stressaavat kokemukset, johtuen matkustamisesta, vieraista paikoista ja
ihmisistä tai erilaisista ikäihmisten apuvälineistä. Eläinten tuleekin aina olla
puhtaita ja terveitä sekä asianmukaisesti koulutettuja. (Joanna Briggs Institute
2011.)
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4 LUONTOON LIITTYVÄT AISTIELÄMYSTEHTÄVÄT OPPAAKSI
4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Opinnäytetyömme

on

toiminnallinen

opinnäytetyö,

joka

on

vaihtoehto

tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on
yleensä ratkaista jokin ongelma tai kehittää alan käytäntöä työelämässä. Se voi
olla ohje, ohjeistus tai tuote, tapahtuman toteuttaminen tai uusi keino
organisoida tapahtuma. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät aina
käytännön toteutus ja reflektoiva kirjallinen raportointi. (Vilkka & Airaksinen
2004, 9.) Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi opas. Oppaan
kokosimme

Lapin

AMK:n

opiskelijoiden

tekemistä

aistielämystehtävien

tuokioista.
4.2 Oppaan toteutus
Hyvin ymmärrettävä kirjallinen ohje koostuu selkeästi luettavasta fonttityypistä,
riittävästä fonttikoosta sekä selkeästi jaotellusta tekstistä ja asettelusta.
Luettavuuden kannalta tärkeimmät osat ovat otsikko ja väliotsikko. Otsikon
tehtävä on kertoa ohjeen aihe ja herättää lukijan mielenkiinto. Väliotsikot
jaottelevat

tekstin

lukijaa

helpottamaan

sopivan

mittaisiin

kappaleisiin.

Alleviivauksilla ja muilla korostuskeinoilla voidaan painottaa tekstissä tärkeitä
kohtia. Ohjeen väritys ja koko tulee myös huomioida. Käytettäessä kuvia,
kuvioita, kaavioita ja taulukoita kirjallisen ohjeen selkeyttämiseen tulee
huomioida niiden tarkkuus, mielenkiintoisuus ja ymmärrettävyys. Kielen tulee
olla selkeää sekä sanojen ja virkkeiden pitäisi olla melko lyhyitä. Kuitenkaan
edes

helpot

ja

lyhyet

sanat

eivät

paranna

ymmärrettävyyttä,

jos

ohjausmateriaalin sisältö on vaikeaselkoista. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta,
Johannsson, Hirvonen & Renfors 2007, 126-127; Torkkola, Heikkinen & Tiainen
2002, 39.) Oppaan toteutuksessa voidaan käyttää edellä mainittuja hyvän
ohjeen mukaisia neuvoja.

Opasta varten analysoimme kaikki vuosien 2013 -2016 aikana tehdyt luontoon
liittyvät aistielämystehtävien sisällöt ja tuokiot. Aistielämystehtävien kirjallisia
luontoon liittyviä tehtäviä on 25 ja niissä olevia luontoaiheisia tuokioita yhteensä
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38.

Luokittelimme tuokiot samankaltaisuuksien ja toteutustapojen mukaan.

Aistielämystuokioista valitsimme viisi luontoaiheista tuokiota opasta varten.
Oppaaseen tulevat tuokiot valitsimme niiden tarkoituksenmukaisuuden ja
helpon toteutettavuuden perusteella. Monipuolisuuden vuoksi valitsimme
keskenään mahdollisimman erilaiset tuokiot.

Oppaassa on kansilehti, jossa on oppaan nimi, tekijöiden nimet ja vuosiluku
sekä Lapin AMK:n logo. Kansilehteen valitsimme luontoaiheisen kuvan
esteettisyyden vuoksi sekä herättämään lukijan mielenkiintoa. Oppaan nimi tuo
mielestämme lukijalle hyvin esille, mitä opas sisältää ja mihin tarkoitukseen se
on tehty. Oppaan ensimmäisellä sivulla on kerrottu hyvin lyhyesti, mistä oppaan
tuokiot ovat peräisin, mihin opasta käytetään sekä mitä vaikutuksia sen
sisältämillä luontoon liittyvillä tuokiolla voi olla. Myös tähän sivulle valitsimme
luontoaiheisen kuvan miellyttävää visuaalista ilmettä tuomaan.

Itse tuokiot on kuvattu oppaassa mahdollisimman napakasti ja selkeästi.
Jokainen oppaan tuokio on kuvattu samanlaisella kaavalla. Ensiksi on kerrottu
tuokion nimi, minkä jälkeen on pieni kuvaus tuokiosta. Seuraavaksi on kerrottu
tuokiossa tarvittavat materiaalit ja ohjeet toteutukseen. Lopuksi lyhyt kuvaus
mitä hyvinvointivaikutuksia tuokio osallistujille antaa. Jokiseen tuokioon on
liitetty aiheiseen sopiva kuva. Käytimme fontissa lihavointia ja alleviivausta sekä
huomioimme riittävät rivivälit selkeyttämään oppaan luettavuutta. Opas
julkaistaan PDF-tiedostona sähköisessä muodossa sen helpon saatavuuden
vuoksi. Kuvat oppaaseen olemme hankkineet Pixabay -sivustolta, josta saa
ladata kuvia ilmaiseksi käyttöön.
4.3 Luontoa elämään –hanke ja Lapin AMK:n aistielämystehtävät
4.3.1

Hankkeen tavoite

Lapin ammattikorkeakoulun Luontoa elämään –hankkeen tavoitteena oli lisätä
toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla sekä
tuottaa yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen
malleja, joissa hyödynnetään luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja
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eläinten hoitoa. Tavoitteena oli myös tuottaa kehittämistietoa luontolähtöisten
menetelmien soveltamisesta osallisuuden vahvistamisessa ja kuntoutuksessa.
Hanke oli jatkoa Lapin ammattikorkeakoulun aikaisemmille Green Care –
hankkeille. Hankkeen tavoitteena oli kehittää luontolähtöisiä menetelmiä ja
palveluita osana sosiaalista kuntoutusta ja muuta osallisuutta lisäävää palvelua.
Hanke on toiminut Lapin AMK opiskelijoiden opiskeluympäristönä luontoon
liittyvän osaamisen kehittämisessä. Hoitotyön opiskelijoille hanketta on
sisällytetty kehittämistehtävien muodossa kliinisten taitojen sekä mielenterveys-,
kriisi ja päihdehoitotyön harjoitteluihin. Tässä opinnäytetyössä käytämme
oppaan toteutuksessa hoitotyön opiskelijoiden kliinisten taitojen harjoittelussa
toteutettuja luontoaiheisia tuokioita. Hanke on julkaissut opinnäytetöitä ja
kehittämistehtäviä hankkeen sisältöihin liittyen. (Lapin ammattikorkeakoulu
2018; Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden aistielämystehtävät;
Leppänen & Jääskeläinen 2017, 9-11.)
Opinnäytetyömme liittyy Luontoa elämään –hankkeeseen. Opinnäytetyöhömme
liittyvän

hankkeen

kehittämistyön

tarkoituksena

opiskelijat

laativat

aistielämyksellisen toimintatuokion asiakkaalle tai asiakasryhmälle liittyen
luontoon, kulttuuriin tai taiteeseen ja tekivät siitä kirjallisen aistielämystehtävän.
Tarkoituksena oli toteuttaa Green Caren eli menetelmiä, joiden avulla
edistetään

luonto-,

eläin-

ja

maatila-avusteisia

palveluita

sekä

niiden

käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Tehtävistä kävi
ilmi, että aistielämystehtävät ja niiden toteuttaminen ovat auttaneet opiskelijoita
ymmärtämään, mitä Green Care on ja miten sitä voidaan tuoda osaksi
ikääntyneiden hoitotyötä. (Lapin Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden
aistielämystehtävät.)

4.3.2

Aistielämystehtävien tehtävänanto

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat saivat Luontoa elämään –
hankkeeseen

liittyvän

aistielämystehtävän

tehtävänannon

opiskelunsa

ensimmäisenä vuonna Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä -opintojaksolla,
kts.

taulukko

2.

Aistielämystehtävän

tavoitteena

oli

toteuttaa

tuokio.

Aistielämystehtävästä tuli tehdä kirjallinen tuotos, jossa hyödynnetään näyttöön
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perustuvaa tietoa. Kirjallisen tuotoksen tuli sisältää kuvaus toteutetusta
tuokiosta, sen tavoitteet ja merkitys hoitoalalle. Opiskelijoiden tuli arvioida
valitsemansa
vaikuttavuutta

sisällön

ja

tuokioon

Aistielämystuokiot

menetelmän

hyödyllisyyttä,

osallistuneiden

toteutettiin

hoitotyön

hyvinvointiin
opiskelijoiden

toimivuutta
ja

sekä

hoitotyöhön.

Kliinisten

taitojen

harjoittelussa. Kliininen harjoittelu tapahtui perusterveydenhuollon yksiköissä,
joissa korostuu ikäihmisten perushoito.

Aistielämystehtävissä

opiskelijat

kuvasivat

vaikutuksia,

joita

havaitsivat

ikäihmisissä tuokioiden lomassa sekä minkälaista palautetta asiakkaat heille
suullisesti antoivat. Tehtävissä kävi ilmi tuokioihin liittyvien aistien toimintaa
sekä luonnon, kulttuurin ja taiteen merkitystä hyvinvointiin. Tuokioita suoritettiin
päivittäisten hoitotoimien lomassa osana hoito- ja hoivakotien arkea yhdelle tai
useammalle henkilölle.

Osa opiskelijoista jätti harjoittelupaikkaansa toteutetun tuokion ohjeet tai
esimerkiksi äänitetyn CD -levyn, jota voisi kuunnella jatkossa. Suurin osa
tuokioista toteutettiin ikääntyneiden hoiva- tai hoitoyksiköissä, mutta myös
muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, sillä osa suoritti tuokion
omassa työpaikassaan.

Olemme analysoineet ja koonneet oppaan ainoastaan luontoon liittyvistä
aistielämystehtävistä ja niiden tuokioista. Näistä aistielämystuokioista koottu
opas mahdollistaa tuokioiden saatavuuden hoitotyöntekijöille jatkossa. Osaan
tuokiosta olisimme kaivanneet yksityiskohtaisempaa kuvausta suoritetuista
toiminnoista ja tuokioon tarvittavista rekvisiitoista. Joissakin tehtävissä kuvaus
tuokion vaikutuksesta asiakkaaseen puuttui. Tuokion tavoite oli kuitenkin
kirjoitettu näissäkin tapauksissa. Tehtävät olivat muutoin kaikki hyviä ja
tavoitteen mukaisia.
Aistielämystehtävät ja sen tuokiot toteutuivat suurilta osin Green Care –
laadunhallinnan mukaisesti. Tuokiot oli toteutettu ammatillisesti ja vastuullisesti
tavoitteeseen tähdäten. Green Care –palvelut ovat aina tavoitteellista toimintaa.
Tavoitteet määritellään aina tapauskohtaisesti asiakkaan ja hänen tarpeensa
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mukaan. Yhdessä keskustellen rakennetaan palvelut, jotka parhaiten tukevat
asiakkaan tavoitteita. Tavoitteet kirjataan selkeästi ja konkreettisesti ja niitä
seurataan koko toiminnan ajan. Näin toimimalla laatua voidaan tarkastella ja
hallita koko palvelusuhteen ajan. Asiakkaan ja palveluntuottajan kesken
pidetään säännöllisiä arviointikeskusteluja, joiden aikana asiakas tarkastelee
kuinka palvelut ovat tukeneet hänen matkaansa kohti tavoitteita. Näissä
arviointikeskusteluissa ovat tarkastelun kohteena niin asiakkaan tavoitteet, kuin
palvelun luontoperusta ja sen tarkoituksenmukaisuus. Keskustelun pohjalta
kerätty tieto auttaa kehittämään palveluita vastaamaan niin asiakkaiden kuin
yhteistyö tahojenkin tarpeita. Eräs laadunhallinnan väline on päivittäinen
omavalvonta, jolla tarkastellaan suunnitelman täytäntöönpanoa itsearvioinnin
sekä asiakkaalta saadun palautteen kautta. Tämä auttaa osaltaan kehittämään
palveluiden laatua. Green Care -palvelun vaikuttavuudesta kertoo asiakkaan
hyvinvointitavoitteiden

toteutuminen,

joka

on

tärkein

kriteeri

palvelun

onnistumista arvioitaessa (Luke, THL ja GCF ry 2018, 11, 14-17.)

Taulukko 2. Arvioitavan aistielämystehtävän kirjallisen tehtävän ohje
KANSILEHTI
1 JOHDANTO (opinnäytetyön oppaan mallin mukaan)
• lukijan johdattelu aiheeseen
• tarpeellisuuden selittäminen
• tavoitteiden kuvaaminen
• johdanto vastaa kysymyksiin mitä, miksi ja miten tehdään?
2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT (otsikoi sisällön mukaan)
• näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen
• tutkimukset, artikkelit ja kirjallisuus
• kompetenssiperusteinen
• keskeisten käsitteiden avaaminen esim. kaverikoiratoiminta
3 AISTIELÄMYKSELLISEN TUOKION VAIHEET
• tuokion suunnittelu
• esim. kohderyhmä, aikataulu, välineet, ympäristö, kustannukset
• tuokion toteutus
• kuvaus tuokion toteutuksesta
• tuokion arviointi
• esim. menetelmän hyödyllisyys, toimivuus ja vaikuttavuus kohderyhmän
hyvinvointiin ja hoitotyöhön sekä hoitotieteen keskeisiin käsitteisiin
• itsearviointi omasta toiminnasta
• oman oppimisen arviointi
• koko prosessin arviointi
• arviointia ryhmän toiminnasta
5. LÄHTEET
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•
•
•

4.3.3

Tutkittuun tietoon perustuvat, monipuoliset lähteet, monipuolinen tiedon
käyttö
yksi vieraskielinen lähde
lähteet ohjeiden mukaisesti

Aistielämystuokioiden sisällön analysointi

Sisällön analyysia käytetään, kun halutaan saada tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty
ja yleinen kuvaus ja saada koottua materiaalia lopputuloksia varten. Analyysin
pyrkimys on tuottaa sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta sisällöstä. Sisällön
analyysin tarkoitus on järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon
muuttamatta

sen

sisältämää

tietoa.

Laadullinen

aineisto

analysoidaan

useimmiten heti aineistoa käsitellessä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103-108.)

Analysoimme aistielämystehtävät luokittelua hyväksi käyttäen. Analysointi
tapahtui järjestyksessä toteutustapojen mukaan. Kts taulukko 3. Aluksi
luokittelimme luonnossa ulkona suoritetut, sitten sisällä toteutetut ja lopuksi
taiteisiin ja askarteluun liittyvät, sekä viimeisenä rentoutus tuokiot. Analysoinnin
tavoitteena on lyhyesti mainita, millainen tuokio oli sekä minkälaisia vaikutuksia
opiskelijat havainnoivat niistä syntyneen osallistujille ja minkälaista palautetta
he tuokion toteutuksesta saivat, sekä kuvata opiskelijoiden ilmaisemaan omaa
ammatillisuuden kehittymistä.

Opiskelijat perustelivat kirjallisessa tuotoksessaan, miksi he valitsivat kyseisen
henkilön tai ryhmän tuokion toteutukseen. Tuokiolla oli selvät tavoitteet ja
toivottu hyöty asiakkaaseen. Valitut osallistujat saattoivat olla sellaisia, joiden
koettiin olevan yksinäisiä, heillä kävi vierailijoita harvoin, he olivat alakuloisia,
joutuivat olemaan eristyksissä tai paljon huoneessaan, eivätkä he pääse omin
voimin ulos tai pääsivät ulos harvoin.

4.3.4

Aistielämystuokioiden luokittelu

Olemme perehtyneet aistielämystehtäviin, jotka liittyvät luontokokemuksiin ja
luokitelleet aistielämystehtävien tuokiot toteutustapojen mukaan taulukkoon.
Taulukkoon on jaoteltu ja numeroitu tuokiot ja niiden sisältö on lyhyesti kuvattu.
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Kirjallisia aistielämystehtäviä oli 25 ja tuokioita yhteensä 38. Tuokioita oli kirjattu
useampi samaan kirjalliseen tehtävään.

Taulukko 3. Aistielämystehtävien luokittelu
Luokittelu tehtävien toteutustapojen mukaan:
Ulkona suoritetut:
1.Asiakas pyörätuolin avulla ulos, kiertelyä ulkoilmassa. Puista ja kukista lehtiä, joita
saa nuuhkia ja kertoa mistä ne ovat peräisin.
2.Ulkoilu liikuntakykyisen asiakkaan kanssa, luonnosta kerätään kukkia ja maalataan
niistä kuvia.
3.Ulkoilu liikuntarajoitteisen asiakkaan kanssa, pyörätuolin avustamana käydään
kotitalolla, matkalla kukkien ja oksien keräilyä, haistelua ja muistelua.
4.Retki Portimon laavulle, eväinä pullaa, kahvia, mehua ja makkaraa.
5.Asiakkaiden kanssa ulkoilu palveluasumisen yksikön lähimaastossa, liikkumisen
apuvälineinä rollaattori ja pyörätuoli.
6.Ulkoilu Kirkkolammella liikuntakykyisten asiakkaiden kanssa.
7.Liikkuminen avustettuna luonnossa, kukkien katselua, nurmen nuuhkimista, ja
lopuksi päiväkahvit terassilla.
7.Ulkoilu palvelutalon läheisyydessä, luonnon ihastelua ja termoskahvit.
8.Ulkoilutuokio, jonka lomassa kerätään muutamia koivunoksia. Sisälle paluun jälkeen
kahvit, Eino Leinon runojen kuuntelua äänikirjalta, ja koivunoksien tuoksuttelua.
9.Metsäretki pyörätuoleilla avustettuna, ulkoillessa kerätään kaikenlaista hypisteltävää
mm. sammalta, lehtiä, sieniä, naavaa, käpyjä ja havuja. Mukana vadelmia ja hilloja
maisteltaviksi, sekä poimitaan matkalla mustikoita ja puolukoita.
9.Nuotion sytytys, makkaranpaistoa ja kalastusta.
10.Kävely metsässä, samalla puolukoiden keräilyä. Ulkoilun päätteeksi asiakkaan
kanssa kaupassa käynti ja pannukakkutarpeiden osto, kotiin palatessa pannukakun
valmistus ja yhteisen kahvit.
11.Ulkoilu hoivakodin piha-alueella, luonnon ihastelua, kukkien hypistelyä ja
kukkaseppeleiden tekoa.
12.Pihalle järjestetään toimintapisteitä, joita asiakkaat saavat kiertää. Ensin
yhteislaulu, jonka jälkeen siirtyminen maalauspisteelle, josta löytyy pensselit, vesivärit,
kartonkia ja piirustuspaperia. Liikuntapisteellä taulu, jonka reikiin pystyy heittämään
palloja ja hernepusseja. Tuoksupisteellä mansikoita, syreeneitä, kahvin ja
tervantuoksua.
13.Ulkoilu osaston pihalla.
14.Ulkoilu joen vartta pitkin, mukana myös terapiakoira.
15.Kotihoidossa asiakkaan avustaminen ulkoilussa, käyminen hänelle tärkeissä
paikoissa.
16.Palvelukodin terassilla CD -levyjen kuuntelua ja kesäpäivän lämmöstä nautiskelua.
17.Ulkoilua asukkaiden kotikylällä ja sen läheisyydessä olevissa puistoissa.
Kävelymatkan aikana asukkaat saavat nauttia lapsuudesta tutuista maisemista.
Luonnon tuominen sisälle:
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1.Osastolle tuodaan luonnosta kerättyjä varpuja, oksia, käpyjä, kiviä ja sammalta, joita
saa tutkia ja puhelimesta luonnon ääniä soimaan taustalle.
2.Päiväsaliin tuodaan kuusenoksia, käpyjä, erilaisia sammalia, jäkälää, kiviä, mustikan
ja puolukan varpuja marjoineen, kääpiä, naavaisia oksia ja kaarnaa, kanervia sekä
tervaspuita. Materiaalit asetellaan astioihin, joista niitä tarjotaan asukkaille
tarkasteltaviksi. Taustalle soimaan luonnonääniä.
3.Taustalle kuulumaan luonnon ääniä, katsellaan kuvia luonnosta ja keskustellaan
niistä. Hypisteltäväksi erilaisia kasveja metsästä; mustikanvarpuja, puolukanvarpuja,
hillan lehtiä. Tarjolla syötäväksi mustikoita ja hillaa.
4.Metsästä puolukoita varpuineen ja mustikoita, joita asiakas voi nauttia samalla
juodessaan kuksasta kahvia. Tuokiossa mukana myös tervan tuoksua ja kuvia, joissa on
marjoja ja maisemia. Taustalle soimaan luonnonääni cd.
5.Asukkaan silmät peitetään, ja paljaat jalat asetetaan astiaan, jossa on hiekkaa ja
vettä. Sisälle tuodaan tuoksuvia koivunoksia, heinää, sekä mustikoita tunnusteltavaksi
ja maisteltavaksi.
6.Tuokiossa materiaaleina villalankaa, lampaantalja, villaa ja kuvia karitsoista; lampaan
määkinää avonaisen ikkunan kautta. Lampaan tuoksua haistellaan villasta ja
tunnustellaan taljaa, keskustelua ja muistelua.
7.Asiakkaat saavat katsella, haistella ja tunnustella kasveja, ruusunkukkia, käpyjä,
oksia, mausteita, sekä katsella kuvia kotieläimistä. Maisteltavaksi mustikoita ja
mansikoita.
8.Hoitoyksikön terassille tuodaan astioihin kukkivia tuomenoksia, saniaisien lehtiä sekä
ruukkuruusu. Pöydälle koivunoksia kosketeltavaksi. Voimakkaat tuoksut ja ulkoilma
herättävät aistielämyksiä kesästä.
9.Tuokion aluksi näytetään Hyvän mielen metsäkävely -video, jonka jälkeen
tunnustellaan eri luonnonmateriaaleja kuten veden, lumen, koivunoksien, kivien,
käpyjen, puun ja sammaleen pintoja. Lopuksi asiakkaat pääset maistelemaan mustikan,
hillan, karpalon ja puolukan makuja.
Taiteisiin liittyvät/askartelu:
1.Taideterapiaa; tuoksutellaan saunatervaa, ja katsellaan luonto- ja taideaiheisia
postikortteja ja/tai pieniä taideteoksia (esim. akvarelleja) joista keskustellaan
asiakkaan kanssa.
2.Taiteilua kertakäyttölautaselle: pensaiden lehtiä, kukkia ym. kerätään asiakkaan
kanssa luonnosta, jonka jälkeen ne liimaillaan lautaselle.
3.Askarteluaiheena talvi ja lumihiutaleet. Potilaat piirtävät valmiiksi leikeltyihin
papereihin kuvioita, jotka opiskelijat sitten leikkaavat lumihiutaleiksi. Lumihiutaleet
kiinnitetään valmiina seinällä olevaan koristepuuhun.
4.Tuokion aluksi kuulumaan musiikkia ja luontoääniä, katsotaan myös luontokuvia.
Asiakkaille jaetaan vesivärejä ja tusseja, joilla voi taiteilla paperille kuvia jotka
kuvastavat tuokiossa heränneitä mielikuvia.
Rentoutus:
1.Käsi ja jalkahieronta, kynsien lakkaus. Musiikkia taustalle.
2.Käsihierontaa, samalla kuunnellaan Suomessa esiintyvien lintujen laulua.
3.Pesujen yhteydessä ihon kuorinta kahvinpuruilla, samalla luonnonäänien kuuntelua
puhelimesta.
4.Asiakkaat kuuntelevat opiskelijoiden nauhoittaman tarinan CD-levyltä, aistimatkan
aikana ollaan silmät suljettuina.
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5.Mindfulness-tuokio hengitysharjoitusten ja rauhoittumisen parissa.
6.Päiväkahvit ulkona, jonka lomassa jokainen asiakas saa kertoa huolistaan, jonka
jälkeen huolet ”laitetaan läpinäkyvään laatikkoon” ja suljetaan laatikko ajatuksissa.
Siirtyminen olohuoneeseen, jossa tuoksukynttilöitä, hämärää ja soimassa klassinen
musiikki. Hengitysharjoituksia ja loppuun venyttelyä.
Eläinavusteiset:
1.Käynti Lapin kuntoutuksen takapihalla olevassa lammasaitauksessa, eläinten katselu
ja silittely.
2.Asiakkaan oma koira tuodaan terveyskeskuksen aulaan. Lemmikin silittelyä ja
seurasta nauttimista.

4.4 Aistielämystuokioiden sisällöt
4.4.1

Tuokioiden aikana havaitut asiat

Aistielämystuokioita toteuttaessa opiskelijat havainnoivat niiden positiivisia
vaikutuksia

osallistujiin.

vaikuttavia

ja

Monet

voimaannuttavia

tuokiot

olivat

hetkiä.

Niiden

yksinkertaisuudessaankin
avulla

voitiin

tuoda

luontokokemuksia niillekin, jotka olivat liikuntakyvyttömiä tai olleet kauan
laitosmaisissa hoitoympäristöissä. Yksinkertaisuudessaan luontoa voi tuoda
aistittavaksi

luonnon

elementtejä

katsellen,

kosketellen,

kuunnellen

ja

tuoksutellen. Tuokioiden avulla lisättiin toimintakykyä, herätetiin muistoja
aikaisemmista elämän muistoista ja luontokokemuksista. Ikäihmiset rentoutuivat
luonnon äänten, musiikin ja rauhoittavien Mindfulness ja mielikuvamatkojen
aikana. Tuokioiden kuvattiin tuoneen rauhallisuutta ja levollisuutta.

Tuokioiden tarkoituksena oli stimuloida

mahdollisimman

monia aisteja.

Aistielämystuokion toteutus nähtiin tärkeänä osana hoitoa, sillä viriketoiminta on
yksi hoitotyön auttamismenetelmä, jolla pyritään edistämään asiakkaiden
hyvinvointia ja ylläpitämään olemassa olevaa toimintakykyä. Opiskelijat
tutustuivat

ennen

tuokion

toteutusta

ja

suunnittelua

harjoittelupaikan

asiakkaisiin ja miettivät minkälainen tuokio olisi paras toteuttavaksi ja kuka tai
ketkä tuokiosta eniten hyötyisi. Kaikille tuokio olisi ollut ihanteellinen toteuttaa,
mutta joihinkin tuokioihin valittiin vain yksi tai useampi henkilö. Joidenkin
tuokioiden toteutukseen osallistui isompi ryhmä.
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Tuokion aikana asukkaat saivat osallistua yhteiseen toimintaan oman
kiinnostuksen mukaan. Tuokioiden tavoitteena oli edistää asukkaiden henkistä
hyvinvointia ja mielenvirkeyttä sekä herättää aisteja tuomalla asukkaita
lähemmäksi luontoa. Tuokion toteutuksessa huomioitiin asiakkaiden mahdolliset
allergiat, pelot ja negatiiviset kokemukset. Tehtävän kirjalliseen osioon
opiskelijat kuvasivat omia näkemyksiä tuokioista ja niiden vaikutuksesta
itseensä. Erään tuokion toteutuksesta opiskelija totesi hänelle tapahtuneen
ehkä suurimman ammatillisen kasvun hetken. Opiskelijat todellakin olivat
sisäistäneet Green Care –menetelmien vaikuttavuutta ja merkitystä hoitotyölle
ja sen asiakkaille.

Asiakkaat

saivat

voimaannuttavia

kokemuksia

aistielämystuokioista

ja

yhdessäolosta. Toimintojen avulla vaikutettiin fyysiseen, psyykkiseen ja
sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toiminnot vahvistivat osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä ryhmän kesken. Aistielämystuokion järjestäminen ei aluksi
vakuuttanut kuitenkaan kaikkia opiskelijoita. Kuitenkin töiden tulokset ja
osallistujien

kiitollisuus

puhuivat

ja

vakuuttivat

opiskelijat

tuokion

hyödyllisyydestä. Opiskelijat olivat kokeneet ammatillista kasvua ja kokeneet
vaikuttavuutta

pienienkin

tuokioiden

vaikutuksista.

Opiskelijat

kokivat

saaneensa tilanteesta itselleen enemmän kuin olisivat osanneet kuvitella.

Tuokioihin osallistuneet kiittivät muutoksesta arkeensa ja olivat kiitollisia
luontokokemuksista. Eräs tehtävä kommentoi aistielämystuokiosta saatuja
palautteitaan seuraavan laisesti; ”Hymy näiden ihmisten kasvoilla, jopa ne
pienet liikuttumisen hetket, ne verbaaliset ja sanattomat palautteet. Juuri ne
hetket määrittelivät kaiken sen mitä tuloksia hoitotyöstä pitäisi ihmislähtöisesti
tulla”.

Näiden

havaintojen

ja

kokemusten

perusteella

voidaan

perustella

aistielämystehtävien vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Monet tuokiot eivät vaadi suuria ponnisteluja tai
rekvisiittaa tuokion pitämiseen. Esimerkiksi rentoutushetki hiljaisessa ja
hämärässä

huoneessa

luonnon

äänten

soidessa

taustalla

luo
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luontokokemuksen ja tuo rentouden tunteen ja on vaivattomasti toteutettavissa
hoitotyön arjessa.

4.4.2

Ulkona toteutetut tuokiot

Ulkona toteutetuissa tuokioissa tehtiin retkiä luontoon, lähimetsään nuotio
paikalle, palvelukodin pihan ympäristöön ja terassille, asukkaiden lapsuuden
maisemiin, puistoihin, laavulle järven rannalle sekä lammelle. Tuokioihin oli
yhdistetty luonnossa liikkumisen lisäksi esimerkiksi taidetta maalaamisen,
runojen ja musiikin kuuntelun muodossa. Useimmissa tuokioissa asukkaat
saivat

joko

kosketeltaviksi,

haisteltaviksi

tai

katseltaviksi

luonnon

eri

materiaaleja. Jokaisessa tuokioissa kuvattiin, kuinka osallistujat pääsivät
nauttimaan luonnosta eri aisteilla, kuten kuuntelemalla luonnon ääniä, linnun
laulua ja tulva veden virtausta, haistelemaalla kukkia ja muita luonnon tuoksuja,
tunnustelemalla oksia, multaa

ja varpuja, maistelemaan mustikoita

ja

katsomalla auringon paistetta sekä maisemia.

Tehtävissä

kuvattiin

tuokioiden

tuoneen

positiivisia

vaikutuksia

kaikille

osallistujille, mikä näkyi asukkaissa hymynä kasvoilla, mielialan kohoamisena,
hyväntuulisuutena, levollisuutena ja jopa liikuttumisena. Luonnossa liikkuminen
ja aistiminen sai aikaan monissa asiakkaissa menneen ajan muistelua ja jotkut
jopa lauloivat. Osallistujat palasivat muistoissaan usein nuoruuteensa ja
vanhoihin kotimaisemiin. Tuokioiden tuomia hyvinvointivaikutuksia ovat olleet
fyysisen toimintakyvyn tukeminen kävelyn ja käsillä tekemisen muodossa.
Eräässä

hoivakodissa

hoivakodin

johtaja

kertoi,

että

ulkoilun

jälkeen

rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttöä pystyttiin vähentämään merkittävästi.
Tuokioiden aikana oli selkeästi havaittavissa sosiaalisten taitojen kehittymistä ja
yhteisöllisyyden lisääntymistä sekä spontaania keskustelua.

4.4.3

Sisällä toteutetut tuokiot

Sisällä toteutetuissa tuokioissa tarkoituksena oli mahdollistaa luontokokemus
ilman konkreettista luonnossa olemista. Tuokioissa huomioitiin makuaisti, muun
muassa

maistelemalla

mustikoita,

haju-

ja

tuntoaisti

haistelemalla

ja
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tunnustelemalla kasveja muun muassa ruohoa, mustikanvarpuja, käpyjä, oksia,
hiekkaa, tervaa ja vettä. Näköaistin avulla heräteltiin muistoja katselemalla
luonto- ja eläinaiheisia kuvia sekä Hyvän mielen metsäkävely -video. Eräässä
tuokiossa haisteltiin lampaan tuoksua villasta ja tunnusteltiin lampaan taljaa
sekä samaan aikaan avonaisen ikkunan kautta kuunneltiin pihalla laiduntavien
lampaiden määkinää. Tuokiot saivat aikaan asiakkaissa muistelua vanhoista
ajoista, muistot toivat esille iloa ja liikutusta.

4.4.4

Taiteisiin liittyvät tuokiot

Taiteisiin liittyvät tuokiot sisälsivät maalausta, musiikin kuuntelua ja askartelua.
Maalaamalla syntyi taidetta pihapiireistä, metsistä, järvistä, kesästä ja auringon
paisteesta. Tuokiot tuottivat vilkasta keskustelua, nostivat mielialaa ja saivat
asukkaat nauramaan ja hymyilemään. Tuokiot lähensivät keskinäisiä suhteita,
sillä osa jäi jälkikäteen viettämään yhdessä aikaa.

4.4.5

Rentoutustuokiot

Rentoutustuokioita toteutettiin hoivakodeissa sisätiloissa. Yksi tuokio toteutettiin
suihkun aikana. Jokaisen tuokion taustalla soi musiikkia tai luonnon ääniä,
kuten linnunlaulua. Tuokioissa käytettiin rentouttavina menetelminä hierontaa,
ihon

kuorintaa,

hengitys-

ja

ajatusharjoitusta.

Eräs

tuokio

toteutettiin

kuuntelemalla opiskelijoiden itse tekemä Aistimatka Lapin luontoon -tarina.
Tuokioiden

jälkeen

kuvattuja

vaikutuksia

olivat rentoutuneisuus, hymy,

rauhoittuneisuus ja tyytyväisyys. Suihkussa toteutettu tuokio sai aikaan
merkittäviä vaikutuksia asiakkaassa. Useimmiten asiakas saattoi jo ennen
suihkukäyntiä alkaa toistamaan tietynlaista lausetta ja mennä tilaan, jolloin
häneen ei juurikaan saa kontaktia. Tuokiossa laitettiin suihkukäynnin ajaksi
kuulumaan linnunlaulua. Tämä rauhoitti asiakkaan ja esti ahdistuneisuuden
sekä laitoihin ja hoitajiin tarttumisen. Lisäksi opiskelija kertoi samalla asiakkaalle
tarinaa luonnosta. Asiakas rentoutui suihkussa pesupaarilla niin, että sulki
silmänsä, mitä ei ollut aikaisemmin tapahtunut.
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4.4.6

Eläinavusteiset tuokiot

Eläinaiheisissa tuokioissa ulkoiluhetkeen liitettiin terapiakoira, asukkaan oma
koira, sekä vierailtiin lammasaitauksessa. Terapiakoira piristi ikääntyneitä. Eläin
mahdollisti kosketuksen ja hellyyden osoittamisen, saaden asiakkaissa aikaan
iloa ja positiivisia muistoja. Kuntoutuksessa olevan asiakkaan oma koira tuotiin
terveyskeskussairaalaan hänen luokseen. Asiakas rauhoittui koiran lähellä ja
sai aikaan hallitun silittämisliikkeen, mikä oli suuri harppaus kuntoutuksessa.
Lapin Kuntoutuksen takapihalla lammasaitauksessa vieraillut muistisairas
asiakas oli tuokion jälkeen selkeästi rauhallisempi ja iloisempi iltaan saakka.
4.5 Tuotetun oppaan arviointi ja julkaisu
Tuotimme oppaan aistielämystehtävien tuokioista juurikaan muuttamatta niiden
sisältöä, mikä oli tietysti tarkoitus. Teimme oppaan, jota käyttämällä
hoitohenkilökunta saa tuokioista uuden osan päivittäisiin viriketoimintoihinsa.
Elämysten ei tarvitse olla suuria kokonaisuuksia, vaan pieniä hetkiä arjen
keskellä, joiden avulla saadaan ikääntyvien arkeen vaihtelua ja onnistumisen
tunteita. Toiveenamme oli pyytää jostakin hoitotyön yksiköstä arviointia oppaan
käytettävyydestä, mutta aika loppui kesken. Olemme tehneet oppaasta selkeän
ja

helppolukuisen,

hyödyntäminen
internetsivustolla.

jotta

olisi

tuokioiden

helppoa.

sisältö

selviää

Julkaisemme

nopeasti ja

oppaan

niiden

PDF-muodossa
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5 POHDINTA
5.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi
Tavoitteemme oli alun alkaen saada opinnäytetyö valmiiksi keväällä 2017.
Siirsimme

elämässämme

tapahtuvien

muutosten

vuoksi

opinnäytetyön

valmistamisen syksyyn 2017, joka kuitenkin venyi lopulta syksyyn 2018.

Ryhmätyöskentely on ollut antoisaa ja olemme saaneet toisiltamme tukea ja
kannustusta

pitkän

prosessin

aikana.

Olemme

vakuuttuneita

luonnon

vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Kukin meistä on omalta osaltaan havainnut
henkilökohtaisesti

kiinnittävänsä

enemmän

huomiota

luonnon

hyvinvointivaikutuksiin. Jokainen meistä on kasvanut lapsuutensa luonnossa tai
luonnon läheisyydessä, luonnossa liikkuen. Olemme heränneet ajattelemaan
mikä merkitys luonnolla on aina ollut meille, vaikka emme ole sitä tiedostaneet.

Opinnäytetyömme ei edennyt aikataulussa. Prosessimme oli hieman pirstaleista
ja työskentelymme jonkin verran epäjohdonmukaista. Prosessin aikana olemme
takkuilleet

sisällön

rakenteen

kanssa,

mikä

on

vienyt

turhaa

aikaa

kirjoittamiselta. Yhteinen työskentelymme on ollut aikataulutusten vuoksi
haasteellista.

Lähes poikkeuksetta asumisyksiköissä ihmiset viettävät aikaa ryhmissä, joko
jonkin järjestetyn tapahtuman toimesta tai sitten vain yhteisessä olohuoneessa
tai ruokalassa. Miten helposti ja kustannus tehokkaasti näiden ihmisten
hyvinvointia saisikaan parannettua luontoaiheisten kuvien lisäämisellä seinille
tai vaikkapa kasvien ja muiden luonnon materiaalien sisälle tuomisella. Toki
positiivinen vaikutus luontokuvilla olisi myös hoitohenkilökuntaan.
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5.2 Eettisyys ja luotettavuus
ETENEN laatimien eettisten ohjeiden mukaan etiikka ohjaa tekemään
perusteltuja ja oikeudenmukaisia valintoja, sekä kartoittamaan toimintansa
perusteita. Etiikka tarjoaa ajattelun ja pohtimisen välineitä, ei valmiita valintoja
oikeasta tai väärästä. Keskeistä etiikassa on ihmisarvon kunnioittaminen,
itsemääräämisoikeuden tunnustaminen, ihmiselämän suojelu ja terveyden
edistäminen.

(ETENE

2001.)

Yhtenäinen

arvopohja

on

hyvin

tärkeä

hoitojärjestelmien ylläpitämiseksi. Käsitykset hyvästä ja pahasta vaihtelevat
kulttuureittain ja poliittisten tilanteiden mukaan. (Pietilä 2010, 18.) Hyvän
tekemisen

eettinen

periaate

tarkoittaa

sitä,

että

autamme

asiakkaan

saavuttamaan sen minkä hän kokee itselleen hyväksi (Pietilä & ym. 2002, 68).

Noudatamme opinnäytetyössä analysoivien aistielämystehtävien alkuperäistä
tarkoitusta ja toimintaa. Emme vääristele niiden sisältöä, vaan kunnioitamme
alkuperäisten tekijöiden tuottamaa aineistoa. Tutkimusmateriaalia emme
luovuta kenellekään ulkopuoliselle ja aineisto säilytetään asianmukaisesti
lukitussa tilassa. Huolehdimme ettei alkuperäisen tekijän anonymiteettiä rikota.
Opinnäytetyössämme noudamme Green Care toiminnan mukaisia eettisiä
ohjeita. Nämä koskevat luontosuhdetta, ammatillisuutta ja asiakassuhdetta
(Green Care Finland, 2017.)

Opinnäytetyötä
eettisistä

suunnitellessamme

näkökulmista

johtuen,

pohdimme
vaikkakin

tutkimusluvan
tehtävät

on

pyytämistä
tehty

Lapin

ammattikorkeakoulun ja luontoa elämään- hankkeen kanssa yhteistyössä. Näin
ollen tehtävät ovat jo olleet hankkeen käytössä. Lähetimme kaikkien 25
aistielämystehtävien tekijöille sähköpostia kahteen kertaan. Vastauksia lupineen
saimme ensimmäisellä kerralla 14 ja toisella kerralla lisää lupia saimme 5.
Yhteensä saimme 13 tehtävään luvat vähintään yhdeltä tekijältä. Kuitenkin
yhdellä tehtävällä on tekijöitä keskimäärin 3-5, ja yhdessä opettajamme kanssa
pohdimme, onko riittävää saada yhdeltä tehtävän tekijältä lupa, jos muuta tekijät
eivät ole viestiin vastanneet. Toisaalta myös pohdimme, onko luvan saaminen
opinnäytetyömme mahdollistamiseksi kuinka tärkeää, sillä vaikka alun perin
aistielämystehtävien

tekijöille

ei

ole

kerrottu

tehtävien

mahdollisesta

36

jatkokäytöstä

johonkin

opinnäytteeseen

tai

jatkokäyttöön,

ovat

aistielämystehtävät olleet osa Luontoa elämää- hanketta ja näin ollen hankkeen
käytössä. Päädyimme lopputulokseen yhdessä koulun ja ohjaajien kanssa,
koska me toteutamme opinnäytetyön hankkeelle, ovat saamamme luvat
opinnäytetyömme mahdollistamiseksi riittävät.
5.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotus
Nyt opinnäytetyötä tehdessä meille on avautunut luonnon merkitys ihmisen
hyvinvoinnille. Vaikka luonto tekee nyt kovasti tuloaan tieteelliseksi alaksi
hoitotyöhön, ei se vielä näy käytännön työssä kovinkaan paljon. Hoitotyöhön
kuuluu paljon ohjaamista ja neuvontaa. Ehkä hoitohenkilökunnalla ei ole
koulutuksen tuomaa tieteellistä osaamista luonnon hyvinvointivaikutuksista, niin
että he voisivat ohjata ihmisiä luonnon äärelle voimaantumaan.

Opinnäytetyö

on

antanut

meille

valmiuksia

käyttää

luonnon

tuomia

hyvinvointivaikutuksia hyväksi hoitotyössä ja ohjata ihmisiä luonnon äärelle. Nyt
tarvitsemme vain rohkeutta ja uskallusta ottaa nämä menetelmät käyttöön ja
tuoda niitä jokapäiväiseen hoitotyöhön siinä määrin kuin se kulloiseenkin
tilanteeseen sopii.

Kehittämisehdotuksena meillä olisi tutkia esimerkiksi kyselyllä, miten luonto
näkyy hoivakodeissa. Onko henkilökunnalla tutkimuksellista tietoa luonnon
hyvinvointivaikutuksista
nauttimaan luonnosta.

ja

millä

tavoin

hoivakodeissa

asuvat

pääsevät
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Luontoa arkeen
Luontoaiheinen viriketoimintaopas
ikääntyneiden hoitotyöhön

Ebba-Leena Saari, Hanna-Leena Vanhanen, Emma Virvensalo

Tämä opas on koottu Lapin AMK:n hoitotyön opiskelijoiden toimesta
Luontoa Elämään –hankkeelle toteutetuista Aistielämystehtävien
tuokioista.
Oppaan avulla hoitohenkilökunta saa tuokioista uuden osan
viriketoimintoihinsa. Tavoitteena on, lisätä ikäihmisten hyvinvointia
luonnon avulla. Aistielämystuokioiden käyttö toteutuu helposti
hoitotyön arjessa.
Luontoon liittyvällä viriketoiminnalla voidaan vaikuttaa useaan asiaan
ihmisen hyvinvoinnissa. Elimistön stressihormonipitoisuus laskee,
vastustuskyky paranee, verenpaine ja syke laskevat, sekä stressistä
elpyminen nopeutuu. Viriketoiminta houkuttelee osallistumaan ja
aktivoitumaan.

Kuvat Pixabay.com
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ASKARTELUTUOKIO

itsenäisyyden kokemuksia erityisesti henkilöillä, jotka ovat sitä

Tuokion aikana askarrellaan paperista lumihiutaleita, kukkia, tai itse

harrastaneet jo entuudestaan.

keksittyjä kuvioita. Mikäli motoriset taidot eivät ole riittävät saksien
käsittelyyn, voi asukas piirtää taitelluille papereille erilaisia kuvioita,

Vanhojen taitojen käyttäminen tuntuu mielekkäältä ja edistää

joita hoitaja leikkaa.

mielenterveyttä (Tinell, 2001, 96.)

Tarvittavat materiaalit:
▪ paperia, kyniä, saksia ja teippiä.
Toteutus:
▪ Taita paperi neliöksi, taittele sen jälkeen kolmioksi ja vielä kerran
kolmioksi. Voit tehdä valmiiksi erilaisia mallikuvioita, muun muassa
siksakkia, neliöitä ja ympyröitä. Näitä hyväksikäyttäen asukas voi
piirtää taitellulle paperille kuvioita, jonka jälkeen leikataan piirretyt
kuviot auki. Kun olet leikannut kuviot, avaa paperi ja katso millaisen
kuvion saitte aikaiseksi.

Käsillä tekeminen ja taide tukevat hyvinvointia. Ne lisäävät
merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä luomisen iloa
ja elämänhallinnan kokemuksia. Käden-taidot tarjoavat sekä älyllisiä,

Kuva Pixabay.com

Tinell, M. 2001. Päivätoiminta – mielekästä sisältöä arkipäivään dementoituvan
hoidon polulla. Teoksessa S. Heimonen & P. Voutilainen (toim.) Dementoituvan
hoitopolku. Helsinki: Tammi

että taidollisia haasteita. Käsillä tekeminen tukee kolmiulotteista
ajattelua, kehittää
aivopuoliskojen

ongelmanratkaisukykyä

välillä.

Esimerkiksi

ja lisää

askartelu

yhteistyötä

tukee

myös
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Tunnustelun jälkeen siirrytään maistelemaan esimerkiksi mustikan,
hillan, karpalon ja puolukan makuja.
AISTIELÄMYSMATKA

Elämys

Sisätiloissa pohjoisen luonnon kokeminen moniaistillisesti: toimissa

kokemisessa korostuu kokijan henkilökohtainen tausta ja historia.

aktivoidaan eri aisteja, herätellään erilaisia tunteita ja tuetaan

Kokemus voi tapahtua eri aistein, kuten näkö- tai kuulohavaintona

yhteisöllisyyttä. Tuokion alussa katsotaan lyhyt ”Hyvän mielen

sekä haju-, maku- tai tuntoaistina. Ihminen muodostaa monesti

metsäkävely”

käsityksensä itsestään ja ympäröivästä maailmasta aistitiedon

-video,

jonka

jälkeen

tunnustellaan

eri

on

usein

Miellyttävät

hyvin

henkilökohtainen

kokemukset,

Elämyksen

luonnonmateriaaleja ja maistellaan marjoja. Tuokioon voi ottaa osaa

varassa.

toimintakyvyn vajavuuksista huolimatta.

nauttiminen, hyvän musiikin kuunteleminen ja kauniin maiseman

Tarvittavat materiaalit:

ihaileminen

▪ Hyvän mielen metsäkävely -video, (sauna)tuoksupulloja joiden

haistelu, veden ääni tai eläinten ja kasvien tunnistaminen voivat

tuoksuina koivu, terva ja kuusi, astioita, kiviä, oksia, käpyjä, vettä,

aktivoida mm. muistelua. (Burakoff, 2015, 7.)

syntyvät aistien

kuten

asia.

välityksellä.

hyvästä

ruoasta

Aistielämykset kuten

lunta, sammalta, höyheniä, erilaisia marjoja kuten, mustikkaa,
puolukkaa, karpaloa ja hillaa.
Toteutus:
▪ Tuokion valmistelu aloitetaan asettelemalla materiaalit selkeästi
esille pöydille, ja tekemällä ympäristö viihtyisäksi ja rauhalliseksi eri
luonnonmateriaaleilla.

Etsitään

kannettavalle

tietokoneelle

Youtubesta tai tämän oppaan linkistä Hyvän mielen metsäkävelyvideo, joka katsotaan tuokion aluksi asukkaiden kanssa. Videon
jälkeen aloitetaan tunnustelemaan eri luonnonmateriaaleja, vesi ja
lumi omissa astioissaan, muut materiaalit voivat olla pöydillä.

Kuva Pixabay.com

Burakoff, K. 2015. Aistit vuorovaikutuksessa. Kehitysvammaliitto. Papunet. Viitattu
25.11.2018. http://papunet.net/tietoa/aistit-vuorovaikutuksessa
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Luova muistelu auttaa hahmottamaan minuutta ja maailmaa arjen
tilanteissa. Muistoja mukanaan tuovat erilaiset menneisyyteen
LUONTOA SISÄTILOIHIN

liittyvät asiat, kuten esimerkiksi arjen esineet, valokuvat, maku- ja

Asukkaat pääsevät aistimaan metsäretken tunnelmaa päiväsaliin

hajunäytteet.

tuotujen metsän elementtien kautta. Puiden oksia, kiviä, käpyjä ja

muistiherättäjiä, jotka stimuloivat aisteja ja tarjoavat muun muassa

muita metsästä kerättyjä materiaaleja voi koskettaa, pitää kädessään

aihetta keskusteluun. Paljon käytettyjä muistiherättäjiä ovat musiikki,

ja haistella. Tuokion taustalla voi soittaa luonnonääniä, esimerkiksi

äänet, laulut, kuvat, esineet, hajut ja maut. Erilaiset materiaalit ja

linnunlaulua.

niiden kosketus toimivat myös erilaisina muistiherättäjinä: puu,

Virikkeellinen

ympäristö

sisältää

paljon

tällaisia

hiekka, siemenet, kävyt ja sammal voivat kosketeltaessa tuoda
Tarvittavat materiaalit:

mieleen lapsuuden asuinpaikat. (Hohenthal-Antin 2013, 52-59.)

▪ metsästä kuusenoksia, käpyjä, erilaisia sammalia, jäkälää, kiviä,
mustikan ja puolukan varpuja, kääpiä, naavaisia oksia ja kaarnaa,
kanervia sekä tervaspuita. Luonnonääniä oppaan linkeistä, cd-levyltä
tai muualta internetistä.
Toteutus:
▪ Materiaalit asetellaan pöydälle kauniiseen asetelmaan ja astioihin,
joista niitä on helppo tarjota asukkaille tarkasteltaviksi. Taustalle
laitetaan soimaan rauhoittavia luonnonääniä, joiden tarkoituksena on
luoda

kokemuksesta

kokonaisvaltaisempi

sekä

rauhoittaa

ja

vähentää asukkaiden stressiä. Materiaaleja tarjotaan asukkaille
tunnusteltavaksi ja lähemmin katseltavaksi, samalla kannustaen
keskusteluun omista metsäkokemuksista ja muistoista.

Kuva Pixabay.com

Hohenthal-Antin, L. 2013. Muistellaan – luovat menetelmät muistisairaiden tukena.
Juva: PS-Kustannus
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Tuntoaistia voidaan aktivoida luontevasti erilaisissa arjen tilanteissa.
Tuntoaistimuksia voidaan tarjota esimerkiksi veden lämpötilaa
RANTAHIETIKKOA

vaihtelemalla, tunnustelemalla erilaisia pintoja, hieromalla kehoa

Tuokion aikana asukas voi kokea rentouttavan hetken jalkakylvyn

erilaisilla palloilla ja rasvaamalla ihoa. Pienilläkin teoilla voi olla suuri

muodossa. Vatiin kaadetaan pohjalle hiekkaa ja päälle lämmintä

vaikutus asukkaiden vireyteen ja mielihyvään. Tuokion ajaksi

vettä, jotka tuottavat aistielämyksiä ja vievät ajatukset rantahietikolla

asukkaat voivat hetkeksi unohtaa tämän hetken ja palata vanhoihin

asteluun. Taustalle voi laittaa soimaan luonnon ääniä, kuten veden

hyviin

liplatusta.

turvalliseen ja rauhoittavaan paikkaan, kuten mökille, kotitalon

aikoihin.

Aistikokemukset

voivat

kuljettaa

mielikuvissa

rantaan tai tuttuun retkipaikkaan. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska &
Tarvittavat materiaalit:
▪

pyyhe,

vati,

hiekkaa,

Vihunen 2011, 82; Papunet, 2018.)
vettä,

(perusvoidetta)

luonnonääniä

tietokoneelta, puhelimesta, tai cd-levyltä.
Toteutus:
▪ Halutessasi laita taustalle soimaan luonnon ääniä cd-levyltä tai
internetistä. Kaada astian pohjalle reilusti hiekkaa, ajatuksena on,
että varpaat olisi mahdollista upottaa hiekan sekaan. Kaada päälle
lämmintä vettä. Avusta asukkaan jalat astiaan, sivele jalkoja vedellä
ja kannusta kaivamaan varpaita hiekkaan. Tuokion päätteeksi
taputtele asukkaan jalat kuivaksi. Rasvan levitys jalkoihin hierovin
liikkein on ihana lisä kylvyn jälkeen.
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Anttila, T., Kaila-Mattila, T., Kan, S., Puska, E-L & Vihunen, R. 2011. Hoitamalla
hyvää oloa. 14. - 15. painos. Helsinki: WSOYpro Oy
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Tuoksupisteen

kahvinporot

ja

hedelmäpalat

laitetaan

pieniin

astioihin, kukat voivat olla maljakossa tai pelkkiä kukintoja voi taittaa
astiaan, mikäli sen käsittely on helpompaa, tervatuoksupullo
TOIMINTAPISTEET

sellaisenaan. Pisteellä jokainen asiakas saa erilaisia tuoksuja, jotka

Toimintatuokio sisältää kolme erilaista pistettä: maalauspisteen,

voivat herättää keskustelua muistojen ja eri tekemisten kautta joita

tuoksuttelupisteen ja liikuntapisteen. Aloitetaan yhteislaululla ja

on aiemmin koettu.

päätetään kahvitteluhetkeen. Tuokioiden avulla osallistujat saavat

Liikuntapisteellä tuetaan reikätaulu pystyyn, asetellaan pallot ja

erilaisia aistikokemuksia ja tuntemuksia, sekä kokevat yhteisöllisyyttä

hernepussit

yhdessä tekemisestä. Tuokio soveltuu usealle osallistujalle.

tähtäämään taulun reikiin. Mikäli heittäminen on haasteellista, myös

Tarvittavat materiaalit:

hernepussin puristelu tarjoaa tuntoaistimuksia ja aktivoi käsien

▪ luontoääniä sisältävä äänite, pensseleitä, vesivärit, vesiastia,

käyttöä.

piirustuspaperia, reikätaulu, palloja, hernepusseja, hedelmää (esim.

toimintatuokio.

mansikka), kukkia, kahvinporoja, tervantuoksua ja laulujen sanat

Hoivakodeissa erilaisiin virikkeellisiin tapahtuminen osallistuminen on

tulosteena.

jokaisen kohdalla erilaista, toisilla aktiivisempaa kuin toisilla. Vaikka

Toteutus:

oma

▪ Aloitetaan yhteisellä lauluhetkellä, jonka jälkeen jakaannutaan

toimintaan

ryhmiin

vetäjä.

nauttiminen on osallistumista. Yhteisöllisyys ja yhteiset kokemukset

Toimintapisteiden ajaksi on suunniteltu noin 10- 15 minuuttia.

lievittävät myös yksinäisyyttä ja ehkäisevät masennusta (Tamminen

Maalauspisteelle

& Solin, 2013; 49,53.)

eri

toimintapisteille,

voi

laittaa

joilla

on

taustalle

jokaisella

soimaan

oma

luontoäänien

helposti

saataville

ja

kannustetaan

osallistujia

Päiväkahvit ovat mukava tapa lopettaa yhteinen

vointi

ja

liikkumisen

osallistumisen,

2013.

ja

Mielenterveyden

tilaisuudesta

jotka asiakas saa maalata paperille. Pöydälle asetetaan vesivärit,

ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluissa. Nina Tamminen & Pia Solin (toim.)

maalata mielikuvituksensa tuotoksia.

laitos,

läsnäolo

varsinaiseen

Terveyden

Viitattu

hyvinvoinnin

pelkkä

estäisivät

äänitteen, jonka tarkoituksena on herätellä ajatuksia ja tuntemuksia,

pensselit, vesiastia ja papereita, joihin jokainen osallistuja voi

ja

rajoitukset

edistäminen

24.11.2018

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110485/THL_OPA2013_027_verkko.
pdf
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ILOA ELÄIMISTÄ
Tutkimusten mukaan ympäristön, luonnon ja eläinten hyödyntäminen
osana hoitoa edistää ikääntyvien hyvinvointia. Eläimiä voidaan
käyttää laajasti terveys- ja sosiaalialalla hoidon ja kuntoutumisen
tukena. Eläinten avulla voidaan tuoda iloa arkeen sekä vahvistaa
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Pelkällä läsnäolollaan eläimet
tuottavat iloa ja mielihyvää. Koiria voidaan hyödyntää ystävinä sekä
aktivoimaan liikkumiseen ja ulkoiluun. Koiran silittäminen tuo
läheisyyttä

ja

niiltä

saatava

tasapuolinen rakkaus rohkaisee

muisteluun, tarjoaa huolenpitoa ja tuottaa iloa. (Ikäheimo 2013, 7,

Kuva Pixabay.com

57, 239.)

Ikäheimo, K. 2013. Karvaterapiaa. Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

Kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran avulla
tuodaan iloa ja elämyksiä erilaisille ihmisille. Koiranomistajat
vierailevat koulutettujen koiriensa kanssa eri kohderyhmien luona.
Kaverikoirien vierailuja toivovat voivat ottaa yhteyttä:
rovaniemenkaverikoirat@gmail.com
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LINKKEJÄ LUONTOÄÄNIIN TUOKIODEN TAUSTALLE
Mielenrauhaa, musiikkia ja luonnonääniä rentoutumiseen - Solisevat
vedet:
https://www.youtube.com/watch?v=UCcKxPUldxA
Luonnon ja linnun ääniä:
https://www.youtube.com/watch?v=pjoAdQasRas
Rentouttavaa musiikkia ja syksyisen metsän ääniä:
https://www.youtube.com/watch?v=w0szAwgybZs
Hyvän mielen metsäkävely – syksy:
https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU
Hyvän mielen metsäkävely – talvi:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZY78mNG2_Q
Luontoääniä erämaasta:
https://www.youtube.com/watch?v=eeuxqMfz9_U
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