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luonnon parissa -hankkeelle (2018-2020) 

 
Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella tai työttömänä olevien mielenterveyskun-
toutujien elämänhallintaa luontoavusteisten menetelmien ja ryhmätoiminnan avulla. Niiden avulla 
luodaan uusia psykososiaalisen kuntoutumisen polkuja syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.  
Hankkeessa painotetaan elämänhallintaa ja sen mahdollisia puutteita, jotka monimuotoisuudessaan 
aiheuttavat sosiaalista vetäytymistä, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.  
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat siten elämänhallinnan puutetta ja ongelmia kokevien laaja joukko.  
Ongelmat voivat johtua työttömyydestä, koulutuksesta tipahtamisesta, mielenterveyden ongelmista, 
sairastumisesta tai elämän kriiseistä. Myös eläkkeelle siirtymiseen ja elämän murrosvaiheisiin ylei-
sesti liittyy helposti yksinäisyyden ja tarpeettomuuden kokemuksia. Toiminnan avulla kehitetään sa-
malla osallistujien sosiaalisia valmiuksia.  
Osallistujien elämänhallinnan paraneminen on keskeinen tavoite ja sen toteutuessa luodaan uutta 
psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia, joka on levitettävissä laajemmin useampien toimi-
joiden käyttöön. 
 
Toiminnallisuus ja sen tuloksena rakentuva toimintamalli edistävät ihmisten eteenpäin pääsyä. Mal-
lissa keskeistä on yritysten, julkisen- ja kolmannen sektorin yhteistyö, jonka tuloksena syntyy psyko-
sosiaalinen kuntoutumisen polku, jonka avulla toimintakyvyn edistyminen tulee näkyväksi.  
Hankkeen juurruttamisen tavoitteena on, että ihminen pääsee eteenpäin ja hänen hyvinvointi ja elä-
mänhallinta paranevat pitkällä tähtäimellä ja vahvistuvat pysyvästi. Toimintamalli rakentuu ihmisen 
eteenpäin pääsyn rinnalla. 
 
Hankkeessa käynnistetään Green Care -toiminnan ympärille rakentuvia vertaisryhmiä osallistujien 
mieltymykset ja toiveet huomioiden. Ryhmien avulla vahvistetaan sosiaalista toimintakykyä ja saa-
daan keskusteluapua yksinäisyyttä kokeville. Toimintaan liittyy yksilö- ja ryhmäohjausta ja ryhmien 
toimintaan annetaan tukea laajasti.  
Tavoitteena on sosiaalisen median ja tietotekniikan luontevan käytön omaksuminen. Uusista väli-
neistä voi kehittyä tärkeä osallisuuden tuki ja helpottaja niiden tultua toiminnan kuluessa aiempaa 
tutummaksi. Sosiaalisen median ja teknologian omaksumisella sujuvaksi toimintatavaksi on tärkeä 
merkitys myös palvelujen saatavuudelle niiden siirtyessä aiempaa enemmän verkkoon etäyhteyksien 
päähän tulevaisuudessa. 
Tavoitteellisuutta seurataan itsearvioinnilla tiettyjen kriteerin pohjalta. 
Yksilö- ja ryhmätoiminnassa painotetaan vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden osuutta.   
 



 

 

Green Care -menetelmä jaetaan luontohoiva ja luontovoima osiin ja käsitteenä Green Care viittaa 
sellaisiin saavutettuihin hyvinvointivaikutuksiin, joista on näyttöä tieteellisten tutkimusten tulosten 
valossa. Käytettäviä menetelmiä on paljon ja niitä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti. Suunnitel-
miin kuuluu eläinavusteinen toiminta, josta esimerkiksi voi nostaa sosiaalipedagogisen hevostoimin-
nan. Metsäkävely on Suomen mielenterveys ry:n yhtenä toimintamuotona. Luonnossa ja sen erilai-
sissa ympäristöissä tapahtuva toiminta metsäretkistä kalastukseen, hiljentyminen ja mindfulness so-
pivat myös hyvin toiminnan piiriin.  
Toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuvat hankkeessa mukana olevat 
henkilöt.  
Hankkeen lähtökohtana on toiminnallisuus, jolloin saadaan mukaan niitä henkilöitä, jotka eivät osal-
listu ja hyödy perinteisistä terapiatyyppisistä keskusteluista. Luonnossa tapahtuvien toimintojen li-
säksi työpajoissa perehdytään luonnon myönteisiin vaikutuksiin elämänhallintaan, sekä annetaan val-
miuksia Green Care -toiminnasta kiinnostuneille. 
 
Hanke vastaa ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tulevaisuuden haasteisiin ja samalla SOTE:n vaa-
timuksiin palvelujärjestelmän uudistamisesta kansallisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistami-
sessa ylittäen sektorirajoja ja vahvistaen arkea, verkostoja ja yhteisöjä. 


