


Luontolähtöiset menetelmät 
Vankilalähetyspäivät

Viljelyn ja 
varjelun siunaus



• Sininauhaliiton Vihreä veräjä hankkeessa 2011-2020

• THL:n Työhön kuntouttava Green Care hankkeessa 2012-
2014, Green Care Finland 2010-

• Luonto oman elämän kannattelijana

• Melonta, retkeily, Quiet Garden harrastus, koulukoira 
labbis, hevosharrastus, luontovalokuvaus.

• KM, gradu: Terveyttä puutarhasta- voimaantuminen 
Green Care- puutarhatoiminnan ohjauksessa

• Puutarha-alan ammattikoulutuksia, eläinavusteinen 
valmentaja

• Kirjat: Vihreyden keskellä- levon ja virkistyksen puutarhat 
( Kirjapaja 2009) , Luontokuntoutumisen tukena (sähk. 
Sininauhaliitto), Luonnonlahjat ( Kirjapaja 2020)

• Green Care Finland, 2014-2018 pj

Tuomo Salovuori



Sininauhaliiton Vihreä veräjä on ollut sote-järjestöjen 

Green Care toiminnan kehittämisen tukena 2011-

2022:

Lastensuojelussa; Pela, SOS-lapsikylät, 

Pienperheyhdistys

Aikuiskuntoutujien parissa: Päihde- ja mt kuntoutujia 

monista eri järjestöistä.

Ikääntyneille: Eläkeliitto, Vanhustyöntyön keskusliitto, 

monia muita ikääntyneitten järjestöjä

Luontokotoutusta maahanmuuttajaryhmille

Menetelminä: Puutarhatoimintaa, maatilojen käyttöä, 

kalastus- ja erätoimintaa, eläinavusteisia 

aktiviteetteja ja luontoon liittyviä kädentaitoja ym. 

Skatan maatila Hgin Vuosaaressa

Luontohengellisyys teema nousussa. Vihreä diakonia 

koulutukset yms.



• Viherympäristöt parantavat myös 
vankien hyvinvointia ja niitä 
hyödynnetään aktiivisesti 
vankiloiden kuntoutusohjelmissa. 
Jo 1982 vankien hyvinvointia 
tutkinut Moore totesi ikkunastaan 
peltoja ja metsiä näkevien vankien 
sairastelevan vähemmän kuin ne, 
joiden ikkunat olivat vankilan 
pihalle.

• Yläkuvassa englantilaiseen HM 
Bedfordin vankilaan rakennettu 
hiljaisuuden puutarha. 

• Kerava, Vilppula, Pelso, 
Konnunsuo, Vanhan Vaasan 
sairaala, Niuvanniemi, Yli-Tornio

• Alempana Vilppulan vankilan 
puutarhuriksi opiskelevien vankien 
rakentamia istutuksia.



Puutarhaohjelmien teho vankiloissa

Psychology Today August 16, 2015 The Rise of Green Prison Programs

Kuinka moni palaa vankilaan 1 tai 3 vuoden jälkeen, 
vertailu erilaisten vankilaohjelmien kesken USA:ssa



Puutarha, paluu paratiisiin

Mycobacterium vaccae kiihdyttää serotoniinin 

tuotantoa, mikä rentouttaa ja lisää onnellisuutta.



Yhdysvalloissa yli 60 vankilassa on kuntoutusohjelma, jossa 
vangit kouluttavat hylättyjä koiria.



Eläintoimintaa erityisryhmille

Hoivaamisen voima, eläinten kyky aistia ihmisen tunteita, ennakkoluulottomuus, läheisyys, 
ilo ja leikki, eläimet siltana ihmisten väillä. 

Pelson vanki : ”En oo tarttenu enää unilääkkeitä, enkä muutakaan, ku koko päivän touhuu elukoitten kanssa. Se on useelle

vangille pään takii hyvä olla eläinten parissa. Se kehittää ajattelutapaa tuolla siviilin puolella kun sinne pääsee. Mulla on näin

käynyt”



GreenCare_opas_vankiloihin.pdf 
(rikosseuraamus.fi)

Keravan vankilassa toteutettu ESR hanke: 

https://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-muut/4RI6ShuE3/GreenCare_opas_vankiloihin.pdf


Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 1/2015 
Luontoympäristö ja green care -toiminta
vankilassa, Dosentti Erja Rappe 30.1.2015 

• Arviointien tulosten perusteella voidaan todeta, että luonto ja 
siihen liittyvät toiminnot tuottivat erityisesti henkisen
elpymisen kokemuksia. Tämä ilmentää sitä, että stressi on 
keskeinen tekijä, johon luonnossa oleminen tai siihen liittyvät
toiminnot vaikuttivat. Stressiä vankiloissa kokevat niin vangit
kuin henkilökuntakin.

• Luontoon liittyvät toiminnot mahdollistivat ulkona olemisen ja 
lisäsivät ulkoilukertoja. Ulkona luonnossa oleminen ja 
toimiminen lievittivät stressin kokemusta ja vahvistivat
pärjäämisen edellytyksiä. Vangeille kasvien kasvatukseen ja 
eläinten hoitoon liittyneet toiminnot antoivat mahdollisuuden
osallistua myönteiseen kasvuun ja kehitykseen, mikä suuntasi
mielen nykyhetkeen ja synnytti luottamusta parempaan
tulevaisuuteen. 

• Vastavuoroisuus ja huolenpidon antaminen sekä saaminen
lisäsivät luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
Projektin toiminnoissa pystyi toimimaan itsenä hyväksi
paremmin kuin perinteisissä työtoiminnoissa, joissa hyödyn
usein koetaan menevän jollekin muulle. Toiminnot
mahdollistivat valinnan ja toiminnan vapauden rajoitetussa
ympäristössä ja luontoon liittyvät tapahtumat olivat myös
paremmin hallittavia ja ennustettavia kuin vankilan normaali
arki, mikä tuki itsemääräämisoikeutta ja autonomiaa. 



Mettäterapiaa
Mettäterapiaa päihdetyöhön, Enontekiö, leirit 4 
kertaa vuodessa+ suljetut FB -ryhmät



Stressioireiden väheneminen ja tarkkaavaisuuden palaaminen on 
todettu lukuisissa koetilanteissa erilaisilla ihmisryhmillä 
(esim.Ulrich ym.1991).Tutkimuksissa on todettu stressioireiden  
vähenevän merkittävästi jo 4-6 minuutissa luontoa katselemalla.

Luonto on lepopaikka
Stressitason lasku: fysiologiset muutokset mitattavissa; sydämensyke, verenpaine, 
lihasjännitys, pulssi, ihon sähkönjohtokyky laskevat (4-7 min.). Syljestä mitatun 
"stressihormonin" aleneminen (kortisoli) .



Ajattelu uudistuu: Suunnatun tarkkaavaisuuden elpyminen ( Attention

restoration theory, Kaplan & Kaplan 1989) . Kyky tarkkaavuukeskittymistä edellyttävään   
toimintaan paranee Esim. ongelmanratkaisu tai oikolukutehtävissä suoriutuminen  
paranee.  (20-40  min.)



Luontoympäristön
vaikutus mielialaan
• Positiiviset emootiot lisääntyvät

• Luonnossa oleskelu vaikuttaa myönteisesti
kokonaismielialaan lisäämällä positiivisia ja 
vähentämällä negatiivisia tuntemuksia. 
Myönteiset tuntemukset lisääntyvät jo verraten
vähäisestä vapaa aikaan liittyvästä viheralueiden
käytöstä (20 min).

• (Tyrväinen,Silvennoinen, Korpela, Ylen, 2007)

• Ja tulkitsemme muita positiivisemmin:

• Korpela testasi yhdessä Jari Hietasen

• (2006) kanssa ihmisten valmiuksia havaita
ympäristön ja tunteiden välisiä yhteyksiä. 
Tulosten mukaan viherympäristö herättää
valmiuden havaita positiivisia tunteita.



Pehmeä lumoutuminen ( soft fascination).

-elämänkysymysten jäsentyminen 

Kaplan ja Talbot ( 1983) ryhmittelivät erämaa olosuhteissa virinnyttä spiritualiteettia

seuraavasti: 

-tyyneys, rauha, hiljaisuus

-eheyden ja kokonaisuuden kokemus

-ykseys- tunne kuulumisesta universumiin.

-hengellisyys ja henkisyys vahvistavat luontokokemuksen hyvinvointivaikutuksia



”Henkisyys tuli odottamatta esiin myös omassa tutkimuksessani. Haastattelutilanteet olivat 
kaiken kaikkiaan hyvin tunteellisia, mistä olin yllättynyt. Oli toki odotettavissa, että 
päihdehistoriasta puhuminen herättää tunteita. En kuitenkaan ollut osannut ennakoida 
luontokokemusten hyvin syvää merkitystä haastateltavilleni. Luonnossa liikkumisen olennainen 
syy on yleisestikin juuri luonnon kokeminen (Vuolle & Oittinen 1994, 26, 49–50). 

Haastateltavat kuvasivat luontokokemuksiin liittyviä tunteita ja monta kertaa mieleeni tuli sana 
”huippukokemus”. Haastateltavien puhuessa luontokokemuksistaan oli tunnelma ajoittain jopa 
harras. Vaikuttaa siltä, että luonnossa koetaan jotakin elämää ja ihmistä suurempaa, jotakin 
hyvin henkistä. Luontokokemus voi antaa tunteen, että kaikki tarvittava on tässä, muuta ei 
tarvita”.

Sosiaalityön Pro Gradu, Kaisa Metsämäki 2011.



”Metaforan ja muutoksen välillä on havaittu yleisimminkin vahva yhteys- metaforan on 

huomattu toimivan muutoksen välineenä”. YTT Harri Sarpaneva (2010). Myös ongelmien 

ratkaisuissa metaforilla on nähty olevan keskeinen rooli kompakteina informaation 

järjestäjinä ja prosessoijina: metaforat voivat tuottaa uusia tapoja ymmärtää ja ratkaista 

ongelmia ( Muran& Digiuseppe 1990, 79; Schön 1993)

Metaforat 

toipumisen 

tukena



Vastustuskykyä luonnosta
Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että 
sairauksien vastustuskykyä lisäävät aineet 
erittyvät elimistössä luontokävelyn jälkeen 
voimakkaammin kuin kaupunkikävelyn jälkeen. 
Metla
http://www.metla.fi/tapahtumat/2011/human-

health/



 



Green Care -menetelmien
käytettävyys Ylitornion
vankilassa
Kankus, Johanna; Vihriälä, Mia 
(2021)

Tutkimustuloksien mukaan Green Care -
toiminnat lisäsivät vankien itsenäisyyden ja 
vaikuttamisen tunteita. Lisäksi toiminnat
rikkoivat vankilan laitosmaisuutta sekä
tarjosivat rauhaa ja yksityisyyttä. Vangit
kertoivat myös toiminnan aikaansaamista
muutoksista identiteetissä ja ihmisarvon
tunnossa sekä sen vaikutuksesta vankien
välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Green Care -
toiminta vastaa rangaistusajan
suunnitelman tarpeisiin muun muassa
tarjoamalla keinoja vangin fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.



Pyhiinvaellukset

https://www.pyhiinvaellustampere.fi/sivustot/pyhi
invaellustampere

https://www.pyhiinvaellustampere.fi/sivustot/pyhiinvaellustampere


Evon
pyhiinvaellusreitti

Tervetuloa kulkemaan tämä Evon
retkeilyalueen pyhiinvaellusreitti (n. 
3 km päätepisteeseen) omaan 
tahtiisi, kuunnellen ja ihmetellen. 
Tavoitteena ei ole suorittaa 
tehtävää, vaan tulla 
kokonaisvaltaiseksi hoidetuksi 
luonnon helmassa. Reitin varrella 
olevat seitsemän (7) 
pysähdyspistettä tarjoavat sinulle 
rauhaa ja pohdittavaa mieleesi. 
Reitin pysähtymispisteet ja koko 
reitin kartan löydät Google Maps-
sovelluksen kautta.

https://www.lamminseurakunta.fi/tut
ki-uskoa/evon-pyhiinvaellusreitti



Kuntouttavan luontotoiminnan tavoitteena voi olla henkilökohtaistaminen ja  
asiakkaiden ulottuvilla olevien luontotoiminnan mahdollisuuksien löytäminen.



(Terapeuttinen) puutarhatoiminta, Social and therapeutic Horticulture STH, 

puutarhaterapiaa



Luontotoiminnan vahvuudet, esim. vankien läheisten kanssa 

• Menetelmien runsaus ja sopivuus eri 
ikäryhmille.

• Motivoivia, vetovoimaisia menetelmiä

• Toiminnallisuudet kautta saavutettavat hyödyt, 
kuntouttavaa työtä luontoympäristössä.

• Hyvän tekemisen mahdollisuudet ( esim.
luontoalueiden kunnostaminen)

• Sopii myös toimintarajoitteisille

• Luonnon hyvinvointivaikutukset + sosiaalinen 
tuki + fyysinen kuntoutuminen

• Luontoympäristö tasapainottaa henkistä
työskentelyä ja tarjoaa konkretiaa

• Asiakkailla mahdollisuus jatkaa luontotoimintaa 
omatoimisesti

• Esim. eläinavusteisuudella saavutetaan tuloksia, 
jotka eivät muuten ole mahdollisia



Luontotoiminta ei kuulu
vain kesäkauteen.. 
Vuodenajat täynnä

metaforia elämyksiä, 
levon, luonnon

havainnoinnin ja 
toiminnan

mahdollisuuksia



Retkikohteita

• Retkikohteiksi sopivat kuntien ja maakuntien
virkistysalueet löytyvät yleensä kuntien omilta
sivuilta. 

• Kansallispuistoja ja Metsähallituksen ylläpitämiä
retkikohteita voi etsiä luontoon.fi –sivustolta. 
Sieltä voi etsiä kohteita alueittain ja oman
harrastuskiinnostuksen mukaan. 
Valintakriteereihin voi myös syöttää
majoitustoiveen, toivotun luontotyypin sekä
esteettömyyden ja saavutettavuuden julkisilla
kulkuneuvoilla. 

• Retkikartta.fi –sivustolta on Metsähallituksen
ilmainen karttapalvelu. Myös
luonnonsuojeluliiton ja sen paikallisten
jäsenyhdistysten sivuilla on esitelty paikallisia
luontoretkikohteita.  

• Liikuntapaikat.fi –sivustolta voi hakea koko
valtakunnan alueelta eri tyypisiä
liikuntapaikkoja. Sieltä löytyy myös
kalastuspaikkoja, kansallispuistoja, 
vaellusreittejä ja retkeilyalueita.

• LuontoPortti -sivusto auttaa tunnistamaan
retkillä nähtyjä kasveja, lintuja, perhosia, kaloja. 
Havainnon tuntomerkit voi syöttää
helppokäyttöiseen valikkoon, jonka kautta voi
saada valokuvan ja tarkemmat tiedot
luontohavainnostaan. Valikot toimivat
seitsemällä eri kielellä.



Luonnonkaunista syksyä!


