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1 JOHDANTO 

Päivät eivät voi vain kulkea tyhjänä nauhana toistensa perässä ilman si-

sältöä. Iästä riippumatta mielekäs puuhailu ja tekeminen ylläpitävät kun-

toa ja auttaa mielen tasapainon säilyttämisessä. 

 

Työskentelen vanhusten hoivakodissa, Lomakoti Ilonpisarassa, jonka si-

jainti luonnonkauniissa, osittain hoidetussa rantamaisemassa Hämeenlin-

nassa, antaa hyvät lähtökohdat käyttää luontoa merkityksen ja mielen-

rauhan tuojana elämään. Pienet puuhat pihassa tuovat päiviin rytmiä, ai-

toa uupumista ja kasvun seuraamisen myötä tyydytystä pitkäjänteisestä 

työstä. Sato on lisäarvo, johon tähdätään, mutta vanhukselle vielä merki-

tyksellisempää tuntuisi olevan tuntea itsensä tarpeelliseksi, osaavansa 

vielä, kelpaavansa johonkin. Näin Ilonpisarassa oletamme, mutta olem-

meko väärässä? Asia on hyvä selvittää, että kehitämme asiakkaille mie-

lekästä tekemistä puuhastelun lisäksi. Asiakkaiden tulee saada olla päät-

tämässä ohjelmastaan ja olla tekemisen keskiössä. 

2 HISTORIAA 

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry 

omistaa 2,5 hehtaarin vaihtelevamaastoisen rantatontin Vanajaveden ka-

peikossa Aulankoa vastapäätä. Yhdistys on toiminut viisikymmentäseit-

semän vuotta. Sitä hallinnoi kahdeksanhenkinen hallitus, joka hyväksyy 

yhdistyksen uudet jäsenet, joita on nykyisin noin kolmesataa. Jäsenistä ¾ 

on yksilöjäseniä. Tampereen hiippakunnan seurakunnat ovat yhdistyksen 

yhteisöjäseniä. 

 

Yhdistyi harjoittaa hoiva- ja lomatoimintaa omistamallaan tontilla Hä-

meenlinnan Hatunniemessä. Lomakoti Ilonpisaran käytössä on useita ra-

kennuksia ja 1992 alkaen ei tontin koko eikä rakennuskanta ole muuttu-

neet oleellisesti. 

2.1 Asukkaat 

Nykyisin asukkaita on noin viisikymmentä, kuuden eri kunnan alueelta ja 

lisänä loma- sekä intervalliasiakkaita pääosin Etelä-Suomesta. Nuorin 

asukas on 59 vuotias, viime kesänä 58 ja vanhimmat 101-vuotiaita. Muis-

tiongelmat, turvattomuuden tunne, sairauksien jälkitilat, mielenterveys-

ongelmat ja liikuntarajoitteet ovat syitä miksi asiakkaat ovat päätyneet 

Ilonpisaraan. Sen on tarkoitus olla koti, jossa kaikki tuntisivat olevansa 

yhdenvertaisia, mutta yksilöllisiä ja yhtenevät oikeudet sekä kykyjensä 

mukaiset tasaveroiset velvollisuudet omaavia yhteisön merkityksellisiä 

jäseniä. 

 

Lomakodin säännöistä ja toiminta-ajatuksesta tulevat lähimmäisen rak-

kaudesta ja kristillisestä arvomaailmasta nousevat toimintatavat. Kun-
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touttavan työotteen avulla pyritään huomioimaan jokainen asiakas yksi-

lönä ja vahvistamaan hänen omaa selviytymistään ja osallisuuttaan arjen 

toimintoihin ja päätöksentekoon. 

2.2 Pihamaa ja sen hoito 

Tontti on kumpuileva ja sillä on osin istutuksia ja nurmea, osin metsänä 

pidettyä alaa. Mitään merkittävää hyötypuutarhaa ei ole eikä perunamaa-

ta tai omenapuutarhaa. 

 

Alueella ei ole omaa puutarhuria vaan ympäristöä on hoitanut henkilös-

töstä ne ketkä ovat ehtineet, osin vapaaehtoiset ja talkooryhmät. Joitain 

puiden karsintoja ja maansiirtoja on teetetty ammattihenkilöillä. Pihan 

muutostöihin ei anomuksista huolimatta ole saatu ulkopuolista rahoitusta 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä hidastaa toteutuksia. 

2.3 Toimintaa ja toimijoita 

Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja kaikki toimin-

nasta jäävä kate palaa toiminnan, tilojen, työvälineiden ja henkilöstön 

kehittämiseen. Henkilöstö, jota on paikalla ympäri vuorokauden, on mo-

niammatillista ja monipuolisesti kouluttautunutta. Sitä tukemassa on sa-

tunnaisesti vapaaehtoistoimijoita, opiskelijoita ja siviilipalveluhenkilös-

töä asiakkaiden arkea turvaamassa ja monipuolistamassa. 

 

Omahoitajajärjestelmä, jossa jokaisella asukkaalla on omahoitaja, tämän 

kanssa vastuuta jakava korvaavahoitaja, sekä asiakkaan vastuusairaanhoi-

taja, tuo asiakkaalle ja tämän läheiselle turvallisen ja huolehdituksi tule-

misen tunteen. Koko henkilöstö pyrkii huolehtimaan asukkaiden sekä 

henkisestä että sosiaalisesta hyvästä olosta. Monenlaiset virikeryhmät 

toimivat viikoittain ja lisäksi joitain satunnaisesti. Lähes kaikkiin ryhmiin 

on jokaisen asukkaan mahdollista osallistua, mutta velvollisuutta ei ole 

muuta kuin osallistua aterioille ja omasta siisteydestä huolehtimiseen. 

Moninaisiin toimintoihin kyllä houkutellaan kaikkia mukaan. 

 

Toiminnassa on pyritty varmistamaan asiakkaan hyvä ravitsemustaso 

oman valmistuskeittiön avulla ja tarjoamalla aterioita ja välipaloja kuu-

desti vuorokauden aikana. Mikäli asukas lisäksi kaipaa yöpalaa tai ter-

veytensä vuoksi lisävälipaloja, ne voidaan järjestää. Talouskuluja saattaa 

runsaan tarjonnan vuoksi olla hieman keskivertaisia vastaavia hoivakote-

ja enemmän, mutta oletettavasti aterioiden tuoreuden, monipuolisuuden 

ja mielihyvän tuomana säästöä syntyy hoivan kokonaishoitokustannuk-

sissa. Vähäinenkin pihapuuhissa tuotettu sato lisää lähi- ja tuoreen ruuan 

osuutta aterioissa ja välipaloissa. Raittiissa ilmassa oleilu ja puuhailu pa-

rantavat ruokahalua ja ravinnon hyväksi käyttöä. Niiden on todettu hei-

kentyvän ikääntyessä. (Kivelä, Vaapio 2011, 29 – 32.) 
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2.4 Pihasta virkistystä 

Ilonpisarassa on erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana keväistä 

syksyihin yritetty löytää pihassa yhteistä puuhaa asiakkaiden kanssa. 

Suomessakin jo melko pitkään vaikuttanut, luonnon avulla hoitava Green 

Care-toiminta toteaa luontoa ja puutarhaa voitavan käyttää hoivatyössä 

ainakin kahdella tavalla. Siellä voidaan toimia aktiivisesti tai vaihtoehtoi-

sesti vain oleilla. Molemmat muodot vähentävät stressikokemuksia, pa-

lauttavat kognitiivisia kykyjä ja tuottavat positiivisia tuntemuksia. Aktii-

vinen puutarhanhoito vahvistaa lisäksi voimavaroja ja toimii kuntoutuk-

sen tapaan ja sen lisäkeinona.”Varsinainen puutarhaterapia on ammatti-

laisen ohjaamaa asiakaskeskeistä toimintaa, jossa käytetään puutarha-

aktiviteetteja kuntoutumistavoitteiden saavuttamiseksi. Sen päämääränä 

on maksimoida sosiaalisia, kognitiivisia, fysiologisia tai psyykkisiä toi-

mintoja ja/ tai vahvistaa yleistä terveyttä ja hyvinvointia” todetaan Green 

Care’n Suomen kotisivuilla (www.gcfinland.fi). 

 

Vuonna 2006 ja 2007 Ilonpisaran pihalta aidattiin kaksi isohkoa aluetta, 

toinen on rannanpuolen terassi ja toinen muistiyksikön piha-alue ja näin 

saatiin muistamattomille turvallista ulkoaluetta, missä oleilla myös itse-

näisesti raittiissa ilmassa. Vuoden 2009 puutarhaterapeuttikoulutuksen 

myötä kehitettiin varsinkin muistiyksikköön liittyvää pihaa ja rakennet-

tiin sinne kasvatuslaatikoita ja altaita, kävelyreitti, puro- ja kukkarinne 

sekä hankittiin välineitä asukkaille pihan ja kasvien hoitoa varten. ”Puu-

tarhaterapia on ihmisten ja kasvien tavoitteellista, rentouttavaa vuorovai-

kutusta, jolla pyritään parantamaan tai edistämään toimintakykyä, sekä 

ennaltaehkäisemään toimintakyvyn heikkenemistä tai edistämään hyvin-

vointia”. Puutarhaterapiaa kohdennetaan varsinkin henkilöille, jotka eivät 

yksin selviydy toiminnoista tai eivät yleensä ilman tukea voi oleskella te-

rapeuttisissa ympäristöissä. (Rappe 2005 ja Kylen 2003,  28 - 30). 

3 TAVOITTEET 

Ilonpisaran kaiken toiminnan yhtenä tavoitteena on antaa ikääntyville 

turvallinen asumismuoto, sisältöä päiviin ja tunnetta, että heidän tekemi-

sellään on merkitystä. Heille on tarpeen kokemus siitä, että heidän van-

hoja elämänhallinnan taitojaan on tallella ja uusia on opittavissa. Samalla 

arjen askareissa tapahtuu kuntoutuminen niin fyysisesti, psyykkisesti 

kuin sosiaalisestikin. Mieli pysyy virkeänä, tasapaino ja näppäryys para-

nevat, mikä puolestaan vähentää tapaturmia. Kipujen seuraaminen unoh-

tuu ja särky-, mieliala- sekä nukahtamislääkkeiden tarve vähenee. 

 

Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy yhdessä puuhatessa sekä toisiaan 

toiminnoissa arvostaessa ja auttaessa. Toiveena oli myös yhteisöllisyyden 

lujittuminen hoivakodin arjessa. 

3.1 Pihan ja puutarhan merkityksiä ihmiselle ja niiden käyttämistä hoivan apuna 

Tämän tutkimuksen kohteena olevan puutarhaprojektin tavoitteena oli 

omanarvontunteen ja mielialan kohentaminen, fyysinen kunnon parane-

http://www.gcfinland.fi/
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minen ja sosiaalisen kanssakäymisen ja ryhmässä toimimisen lisääntymi-

nen sekä pyrkimys lääkkeiden käytön vähentämiseen asiakkailla eli hei-

dän kaikkinainen hyvinvointinsa. Projekti siis tähtäsi toiminnan perusta-

voitteiden korostamiseen. Projektin tavoitteen määrittely jätettiin tietoi-

sesti melko väljäksi ajatellen, että yhdenkin osa-alueen kohentuminen tu-

kisi muita ja yhdessä tekemisen olevan hyvä lähtökohta. Matthies kuvaa 

yhteisöllisten toimintamallien olevan lähes ainoita hyvinvointipalvelujen 

malleja, joissa toteutuu jokseenkin täysivaltainen kansalaisuus, palvelu-

jen omistaminen ja palvelujen käyttäjien osallisuus (Roivainen, Nylund, 

Korkiamäki & Raitakari 2008, 62). 

 

Ikääntyvää henkilöä tarkastellessa seurataan usein hänen fyysisen toimin-

takykynsä alenemista ja sairauksien kirjon sekä lääkityksen lisääntymis-

tä. Helposti sivuutetaan ainakin sosiaalisen- ja siihen läheisesti liittyväksi 

koetun psyykkisentoimintakyvyn muutokset ikään liittyvänä, jopa siihen 

kuuluvana, elämänpiirin supistumisena. Oman olemisen kokeminen on 

subjektiivinen asia. Juuti toteaa kirjassaan, että fenomenologiassa koros-

tuu kokemuksen yksilöllisyys. Hän mainitsee lisäksi, että humanismissa 

toiminta ja avoin suhtautuminen ovat hyvän elämän perusta (Juuti 1996, 

18 – 19). Näiden huomioiminen hoivakodin arjessa oli tavoitteena. 

 

Puutarhaterapiaa kouluttava Kalervo Nikkilä toteaa sekä kotisivuillaan 

että kirjasessaan yhden ihmisen mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä 

olevan se toimintaympäristö, jossa hän toimii ja elää.  Hänen mukaansa 

ihmisen mielenterveys arkipäivän tasolla ei ole pysyvä ja staattinen tila, 

vaan elämäntilanteiden myötä muuttuva. Hänen mukaansa ihmisen mie-

lenterveyden kannalta ovat tärkeitä sosiaaliset vuorovaikutussuhteet, joi-

hin luetaan myös ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Hän tote-

aa ympäristöpsykologian näkökulmasta olevan tärkeätä ymmärtää, että 

ihmisen mielenterveyden rakentumisen ja hoidon määrittää paljolti peri-

tyt geenit, kasvatus ja toimintaympäristö. (Nikkilä 2003, 28 - 30 ja 

www.kolumbus.fi/knikkila/.) Tutkijat Rappe, Lindén ja Koivunen määrit-

tävät kirjassaan hyvinvoinnin terveyteen liittyväksi, koetuksi hyvinvoin-

niksi, jolla on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Rappe, 

Lindén, Koivunen 2003, s. 23). Toisaalla he toteavat puutarhanhoidon 

olevan aivan tavallinen harrastus, mitä ei mitenkään liitetä sairauksiin tai 

vammaisuuteen ei myöskään vanhuuteen (Rappe, Lindén, Koivunen 

2003, 50). Näin siihen osallistumiseen ei ole mitään erityiskriteerejä eikä 

se leimaa ketään. Gerontologit Hervonen, Pohjolainen ja Kuure painotta-

vat onnistuneen vanhenemisen olevan muutakin kuin sairauksien välttä-

mistä. Siinä on kyse fyysisen-, psyykkisen- ja sosiaalisen toimintakyvyn 

säilyttämisestä. Ikääntyessä sosiaalista toimintakykyä leimaa eletty elämä 

ja muutokset sekä fyysisessä että psyykkisessä toimintakyvyssä. (Hervo-

nen, Pohjalainen, Kuure 1998, 4, 129 - 130). Saarenheimo lainasi Eloisa 

ikä-tapahtuman luennossaan terveyssosiologi Aaron Antonovskia, joka 

on sanonut terveyden ja hyvinvoinnin taustalla olevan koherenssin tunne, 

jonka kolme ulottuvuutta on hallittavuus, ymmärrettävyys ja merkityksel-

lisyys. Hänen mukaansa koherenssin eli eheyden tunne suojaa masennuk-

selta ja on keskeinen terveyteen vaikuttava tekijä. Sosiaalinen tukikin voi 

suojata masennukselta ja yksinäisyydeltä, mutta voi myös lisätä kuormit-

tuneisuutta. (Saarenheimo luento 23.3.2012). 

http://www.kolumbus.fi/knikkila/
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3.2 Kyselyn avulla tutkittua tietoa 

Kyselyn avulla haluttiin selvittää toiko pihatöissä puuhaaminen mielihy-

vää. Sitä saattoi tulla monesta eri syystä, mutta emme eritelleet vaihtoeh-

toja. Maslowin mukaan yhteenkuuluvuuden, arvostuksen ja itsensä to-

teuttamisen tarpeet ovat korkeampia tarpeita sisältäen mm. itsekunnioi-

tuksen, pystyvyyden, aktiivisuuden ja esteettisyyden kuten Ruth luettelee 

tarkastellessaan Maslowin tarvehierarkiaa dementoituneen näkökulmasta 

(Ruth 1987, 158). Hänen mukaansa positiiviseen minäkuvaan vaikuttaa 

ryhmän vuorovaikutussuhteet ja ryhmien toiminnassa tähdätään ikäänty-

vän mielialan kohottamiseen (Ruth 1987, 142 - 143). Jyrkämä on saanut 

omassa tutkimuksessaan vastaajiltaan tuloksen, että hyvään vanhuuteen 

ei vaikuta vain mieliala vaan myös terveys, kohtuullinen toimeentulo, ys-

tävät ja ihmissuhteet, hyväasuminen ja myönteinen, oikea elämän asenne 

(Jyrkämä 1995, 196 - 197). Sen mukaan mitä useamman noista sekoista 

henkilö kokee hyväksi, sitä tasapainoisempaa on ikääntyminen. Asukas-

barometrin mukaan tärkeimpiin viihtyvyystekijöihin suomalaisilla asuin-

alueilla luetaan sijainnin lisäksi rauhallisuus ja luontoympäristö 

(www.ymparisto.fi, päivitys 30.1.2012). 

 

Tämän puutarhatoimintakokeilun tavoitteena oli myös hoidettavuuden 

väheneminen ja omatoimisuuden lisääntyminen mikä toteutuessaan sääs-

tää yhteiskunnan varoja. Ruth toteaa onnistumisen mielekkäässä, vaikka 

sinänsä vaatimattomassa tehtävässä lisäävän ikääntyvän selviytymisen, 

itsenäisyyden ja omanarvontunnetta ja vahvan omanarvontunteen lisää-

vän valmiutta osallistumiseen. (Ruth 1987, 142). 

 

Tutkimuksella haettiin vastausta ikääntyneiden halukkuuteen työksi miel-

lettävään toimintaan. Tavoitteellista työskentelyä puutarhassa ei pidetä 

vain harrasteryhmänä vaan ikääntyneiden parissa se tähtää toiminnan 

tuottoon satona. Osalla ihmisistä on pyrkimystä jatkaa mielekkääksi ko-

kemansa työn tekemistä melko pitkäänkin. Esimerkkinä voi tarkastella 

Suomen aiempia presidenttejä: Mannerheimin väistyi tehtävästä 78-

vuotiaana, Paasikivi 85-vuotiaana ja Kekkonen 81-vuotiaana. Jos tarkas-

tellaan toisenlaisia tekemisiä, Sofokles kirjoitti Oidipuksen 92-vuotiaana, 

Tizian maalasi Ristiinnaulitsemisen 97-vuotiaana, Eero Kosonen johti 

orkesteria Internetissä 91-vuotiaana ja Ilja Musin opetti Sibelius-

akatemian kapellimestariluokkaa 95-vuotiaana. Pelkän harrastamisen si-

jaan mm. he ovat hakeutuneet päämäärähakuiseen toimintaan iästä tai 

mahdollisista sairauksista huolimatta. Motivaatio ja halu tekemiseen aut-

tavat myös kehittämään uusia keinoja toiminnan toteuttamiseen. Jarmo 

Heinonen kiteyttää, että ikä ei automaattisesti ole rasite vaan kokemus on 

rikastuttava asia ja tekee ihmisen kykeneväksi mikä hämärtää numeerisen 

iän merkityksen (Heinonen 1998, 38). 

 

Ikääntyvän osallistumisen panosta ja osaamista on eri kulttuureissa ar-

vostettu eri tavoin. Idän kulttuurien on perinteisesti ajateltu arvostavan 

iän mukana kertynyttä kokemusta ja Kunfutsen sanotaan kehottaneen va-

litsemaan ihmisten joukosta vanhat ja työkalujen joukosta uudet. (Heino-

nen 1998, 74). Tähän ohjeeseen pohjasimme toimintamme ja ohjasimme 

asiakkaita tekemisiin, joihin heillä oli kiinnostusta ja joista oletimme hei-

dän selviytyvän. Ilonpisaran hieman keskivertoa paremmin muistavat 

http://www.ymparisto.fi/
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asukkaat hoitelivat jonkin verran kukkia henkilöstön apuna myös muissa 

kuin erillisissä, aidatuissa pihan osissa. Pihan rajat eivät ole aidatut, mut-

ta näillä henkilöillä ei muistinsa vuoksi ollut alueelta harhautumisen vaa-

raa. 

 

Puutarhassa tekemiseen liittyi myös vapaata oleilua siellä, puutarhasta 

nauttimista. Oleiluun osallistui suuri joukko asiakkaita ja henkilöstöä se-

kä omaisia ja seurantavihon mukaan se tuntui tarjoavan luontevan mah-

dollisuuden keskustella monista mieltä painaneista asioista, jotka eivät 

kenties nouse keskusteluun muualla.  Rappe listaa elinympäristöön koh-

distuvia toiveita. Sen tulisi olla turvallinen, terveellinen viihtyisä ja vir-

kistävä. Toisaalla kirjassa hän toteaa asiakkaan ulkosalla, luonnossa voi-

van saada takaisin elämänhallinnan ja itsemääräämisen tunteensa, jotka 

ehkä ovat hoidettavana ollessa heikentyneet. (Rappe 2003, 61, 104 ). 

4 TOIMINTA OSUUDEN KUVAUS 

Keväällä 2011 alkoi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, jatkossa THL, 

kansainvälinen koulutuskokeiluprojekti.  Projekti oli Suomessa THL:n ja 

muualla sitä vastaavien instituutioiden kuten Irlannissa IBEC:n ja 

WRC:n, Saksassa BAUA:n, Virossa ERSI:n, Kreikassa ERWOX:n ja 

Itävallassa Forschungsintitutet des roten kreutz:n kanssa samanaikaisesti 

englanninkielellä toteuttama mielenterveyden edistämistä ajanut, Interne-

tiä koulutuspohjana käyttänyt kokeilu, jossa pyrittiin monipuolisesti en-

nakoiden toimien estämään mielen sairastuminen. 

 

Lomakoti Ilonpisarasta koulutukseen osallistui vastaavasairaanhoitaja, 

kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja toiminnanjohtaja. Jokainen osallistu-

ja valitsi itse millä käytännön alueella sovelsi annettua koulutusta. Pro-

jektin käytännönosuuden Ilonpisaralaiset tekivät projektin myötä aloitet-

tujen puutarharyhmien kanssa. 

4.1 Henkilöstön valmiudet 

Vastaavasairaanhoitaja ja toiminnanjohtaja ovat aiemmin käyneet myös 

puutarhaterapeuttikoulutuksen, toinen psykiatrinen sairaanhoitaja on en-

simmäiseltä koulutukseltaan suurtalouskokki ja toisen lapsuuden kotona 

on yhä kauppapuutarha. Ilonpisaran sijainti antoi hyvät puitteet, joten 

käytännön toteutuksen valinta ei ollut vaikeaa. Nikkilä kirjoittaa yhden 

puutarhaterapian keskeisen tavoitteen olevan saada ihminen tiedostamaan 

piilossa olevat psyykkiset voimavaransa ja saada hänet hyödyntämään 

niitä omassa elämässään omaksi edukseen aiempaa paremmin (Nikkilä 

2003, 6). 

 

Ilonpisara on tehnyt viisitoista vuotta yhteistyötä ekopsykologi Salosen 

kanssa, joka on aina korostanut luonnon hyvää tekevää vaikutusta ihmi-

seen. Luonto mahdollistaa parhaiten sekä yhdessä olemisen että vetäyty-

misen omiin oloihin, lainaa Salonen Horellin ja Vepsän ajatusta (Salonen 

2005, 126). Olemme siis vuosien saatossa tiedostamattamme keränneet 

valmiuksia tällaisenkin kokeilun toteuttamiseen. 
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4.2 Mistä aiheen ajatus 

Ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset elämässä altistavat henkilön 

masennukselle. Ympäristön muutoksessa mukana pysymisen vaikeus ja 

oman fyysisen kunnon rapistuminen aiheuttaa epävarmuutta, mitä mah-

dollinen muistisairaus lisää. Pelko elämän hallinnan menettämisestä li-

sääntyy. (Rappe, Lindén, Koivunen 2003, 124). Puutarhaterapialla voi-

daan laajasti tulkiten tarkoittaa kaikkea sellaista kasveihin liittyvää toi-

mintaa, joka parantaa ihmisen hyvinvointia. Se voi olla aktiivista työs-

kentelyä tai passiivista kasvien parissa oleilua. (Rappe, Lindén, Koivunen 

2003,  46 - 47). 

 

”Kun hoidat luontoa, hoitaa luonto sinua” toteaa ekopsykologi Salonen 

kirjassaan (Salonen 2005, 215). Lomakoti Ilonpisaran pihassa riittää mo-

nenlaista tekemistä, sillä osa piha-alueesta on luonnontilassa ja osa on ai-

dattua oleskelu- ja puuhailupuutarhaa, osaan on istutettu monivuotisia 

kasveja ja pensaita, jotka nekin vaativat huolenpitoa. Varsinaista puutar-

huria ei ole palkattuna, mutta pääosin nurmikon leikkuun hoitaa autokul-

jettaja/kiinteistönhoitaja. Muuta ympäristöä, kasveja ja kukkia hoitavat 

henkilökunta, vapaaehtoiset ja asiakkaat. ”Mikäli toimintaympäristö suo 

sopivat puitteet hyvän ihmisyyden kehittymiselle, ihmisellä on mahdolli-

suus jatkuvaan henkiseen kasvuun ja kehittymiseen ja mielenterveyden 

sekä oman elämän hallintaan”. Edellä kuvatulla tavalla määritelty mie-

lenterveys edellyttää ihmisen toimintaympäristöltä sellaisia ominaisuuk-

sia ja rakenteita, jotka mahdollistavat terveyttä edistävän vuorovaikutus-

suhteen ihmisen ja hänen miljöönsä välillä toteaa Nikkilä kotisivuillaan 

(www.kolumbus.fi/knikkila/). 

4.3 Ryhmät  

Projektin toteuttamiseen ryhmiä perustettiin kaksi. Toinen oli mielen ta-

sapainon kanssa oireilleiden pihassa puuhaajien, vielä toiminnallisten 

henkilöiden ryhmä, joka touhusi puutarhan kanssa. Heitä oli 5-8 henki-

löä. Satunnaisia piipahtelijoita oli myös silloin tällöin. Toinen oli nautis-

kelijoiden ryhmä, joka koostui pitkälle dementoituneista, melko passiivi-

sista nautiskelijahenkilöistä, joita täytyi auttaa kaikissa toimissa, myös 

ruokailussa. Heistä paikalle tuotiin myös 5-9 kerralla. Dementiaan on 

usein todettu liittyvän myös masentuneisuutta. Tekijäryhmä kasvatti nau-

tiskelijoille katseltavaa, haisteltavaa ja maisteltavaa, toimintojen herätte-

lijöitä kaikille aisteille ja mielen virkistykseksi. Nautiskelijat, Aisti Cafe-

laiset, seurasivat muiden puuhia ulkosalla. 

 

Ryhmiä ohjasi neljän koulutuksessa mukana olleen työntekijän lisäksi ai-

emman koulutuksen kaksi muuta puutarhaterapeuttia, puutarhaohjaaja ja 

yrttiterapeutti, artenomi sekä suuri joukko muuta henkilökuntaa. Projek-

tista tuli nopeasti koko henkilöstön, asiakaskunnan ja omaisten sekä va-

paaehtoistoimijoiden yhteinen hanke. Kesän edetessä sen yhteisöllistävä 

vaikutus lisääntyi. Istutusten kasvun seuranta oli yhteinen kiinnostuksen 

kohde ja pihapuuhia käsiteltiin myös omaistenpäivässä ja muissa tapaa-

misissa. 
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4.3.1 Toimintaryhmä 

Toimintaryhmän kanssa suunniteltiin mitä istutettiin ja minne, sekä teh-

tiin tilauslistat tarvikkeista. Toimintaryhmä mietti omien lähtökohtiensa 

mukaan kasvatusalustoja, miten he minnekin yltäisivät hoitopuuhiin. 

Heidän toimestaan siemenet kylvettiin ja koulittiin, kasvualustat kunnos-

tettiin ja kaikki taimet istutettiin ulos kasvupaikoilleen. 

 

Tämä ryhmä kasteli, kitki, harvensi, tuki ja suojeli kasvustoja, nautti sa-

dosta, korjasi sen ja lopulta huolsi kaiken jälleen talviunille. Se myös 

mietti ja kirjasi parannuksia seuraavana vuonna toteutettavaksi. 

4.3.2 Aistiryhmä 

Pitkälle dementoituneiden ryhmä tuli mukaan, kun oli aistittavaa: tuoksu-

ja, ääniä ja tuntoja. He seurasivat muiden puuhia, kokoontuivat puutar-

haan kuuntelemaan hoitajien lukemia loruja ja runoja sekä kuuntelemaan 

ja tapailemaan kesälauluja. He haistelivat, koittelivat ja maistelivat omaa 

satoa, sekä söivät monenmoista omaisten torilta tuomaa kesän herkkua. 

Heidän aistinsa heräsivät ja herättivät samalla heidätkin hyräilemään, 

juomaan itse kahviaan ja napsimaan ohi menevästä rasiasta vielä mansi-

kan sekä tekemään montaa muuta jo unohduksissa ollutta asiaa. 

 

Mind health koulutusryhmä ja muu pihakasvatuksesta kiinnostunut hen-

kilöstö ja vapaaehtoiset sekä innostuneet asiakkaat toteuttivat kesän 2011 

aikana tekemisen. Pyrimme toimimaan ryhmissä ja havainnoimaan tulok-

sia toiminnan lomassa. Henkilöstö kirjasi havaintoja ja muutoksia sekä 

asukaskommentteja toiminnan väliaikoina ”puutarhavihkoon”. Sinne tu-

livat myös asukkaiden toiminnankehitysehdotukset. 

 

Sekä puutarhaterapiakoulutuksesta että Mind health projektin etenemi-

sestä on omat selontekonsa. Niihin ja niiden etenemiseen en puutu enem-

pää, mutta näissä projekteissa asiakkailta jäi kysymättä kesän uurastuk-

sesta esiin nousseita kysymyksiä. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin tätä 

tutkimustyötä. 

5 TUTKINNAN KOHDE JA TAVOITE 

Niin suuria – pieniä, yllättäviä ja mieluisia tuloksia kuin aistiryhmän 

kanssa tuntuikin syntyvän, tutkiminen kohdistui toimintaryhmään ja sen 

omiin muistoihin aiemmista puutarhapuuhistaan, lapsuudesta tuttujen 

kasvien säilymistä oman pihan kasveina, viime kesän kokemuksista ja 

tuntemuksista, palautuneista muistoista sekä toiveista jatkon suhteen. 

 

Seurannan kautta saadut havainnot haluttiin todentaa asiakkaiden omiksi 

kommenteiksi ja varmistaa, että oli tehty oikeita johtopäätöksiä. Onhan 

puutarhatyöskentely varmasti mieluisaa, aiemmasta tuttua, muistoja he-

rättävää ja kuntouttavaa toimintaa?  Jo toiminnan jälkeen syksyllä mietit-

tiin esittämättömiä ja vastaamattomia kysymyksiä yhdessä monien asia-

kasohjaukseen osallistuneiden henkilöstön jäsenten kanssa. Harmina oli, 
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ettei koulutuksen puitteissa oltu ehditty tutkia kokemuksia kyselyin. Kui-

tenkin kesän aikana oli kirjattu spontaaneja kommentteja sekä asiakkail-

ta, henkilökunnalta että omaisilta, joihin asiakkaiden vastauksia olisi voi-

tu verrata. Havaintoja tehtiin erityisen runsaasti AistiCafe ryhmästä. Ne 

kirjaukset säilyisivät myöhempäänkin käsittelyyn, mutta muistin kanssa 

kipuilevan, toimintaryhmän asiakkaan muistikuvien ei kannattanut antaa 

odottaa pidempään, joten heille tehtiin kysely. 

 

5.1 Lähestymistapa 

Mietin pitkään tutkimustapaa, mutta päädyin lopulta case-tyyppiseen lä-

hestymistapaan. Havaintojen antamien käsitysten vahvistamiseen tai ku-

moamiseen mietimme Mind Health opintoryhmän ja työpaikan ohjaajani 

kanssa kyselyyn osallistujat. Koetimme myös löytää tärkeät, jatkotyös-

kentelyä parhaiten palvelevat kysymykset.  Halusimme tietää muun mu-

assa, oliko osallistuja tehnyt aiemmin puutarhatöitä ja osallistuiko hän 

tähän ryhmään omasta halustaan vai henkilökunnan kehotuksesta? Mitä 

hyötyä kesän puuhista tuntui olevan? Osallistuisiko henkilö ensi kesänä 

samantyyppiseen puuhaan, jos sitä olisi? Kuten Kurki useasti kirjassaan 

toteaa, suhteen tulee olla dialoginen, asiakastakin innostava. On tärkeää, 

että asiakasreaktiot huomioidaan arvostavasti ja ne määrittävät toiminnan 

suuntaa ja kestoa. (Kurki 2007, 35 - 68). 

 

Tein tammikuussa 2012 kyselyn puutarhaprojektin merkityksestä kesän 

2011 Mind health puutarhaprojektin tekijäryhmäläisistä kaikille niille, 

jotka asuvat edelleen Ilonpisarassa ja muistavat kesän tapahtumia. Haas-

tetta toi tuo muistielementti. Minulla ei ollut mitään keinoa millä abso-

luuttisesti varmentaa, että vastaaja puhui juuri tarkoittamastani puutarha-

toiminnasta. Vahva usko minulla siihen kuitenkin on puheen rönsyilyn 

perusteella. 

5.2 Haastateltavaksi valikoituneet 

Haastateltavia oli viisi, neljä naista ja yksi mies. Nuorin oli 58-vuotias ja 

vanhin 86-vuotias. Monet tilastot joita on kerätty eri aikoina ja eri maista 

osoittavat naisten elävän miehiä kauemmin. Kolmentoista maan tilastojen 

mukaan naiset kulkevat 20 vuotta miesten edellä ja satavuotiaista joka 

kuudes oli mies viime vuosituhannen lopussa. (Heinonen 1998, 114). 

Ilonpisaran pitkäaikaisasukkaista kesällä 2011 joka neljäs oli mies. Vaih-

tuvan osallistujaryhmän vuoksi toimintaryhmän naisten ja miesten välistä 

suhdelukua on vaikea sanoa tarkasti, mutta se on melko lähellä asukkai-

den suhdelukua. Sukupuolen mukaisia eroja ei siis osallistumisinnokkuu-

dessa näyttänyt olevan. 

 

Henkilöstö piti jatkosuunnitelmien tekemistä ajatellen tärkeänä tietoa mi-

kä ryhmäläisiä motivoi ja mitä he tekemisestä saivat? Kuinka tärkeää oli, 

että toiminta kohdistui luonnon parissa puuhailuun?  Ilonpisaran ympä-

ristö on loistava ja henkilöstö viihtyy puutarhassa, mutta haluavatko 

ikääntyvät oikeasti ulkoilla vai haluavatko sitä vain heidän omaisensa? 
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Onko tämä toiminta sitä mitä on mielekästä jatkaa tulevinakin vuosina? 

Kivelän kirjassa todetaan, että fyysisten vanhenemisesta kertovien muu-

tosten merkitys elimistölle ja toimintojen hidastumiselle tulee useimmi-

ten esille 75-80 ikävuoden vaiheilla ja tulee huomioida hoidossa ja palve-

lujen tarjonnassa (Kivelä,  7 - 9). Liikunnan on todettu aktivoivan aivo-

toimintaa kokonaisvaltaisesti ja parantavan myös kommunikaatiokykyä 

(Heimonen, Voutilainen 2004, 11 - 21). Liike parantaa tasapainoa, nivel-

ten liikkuvuutta, verenkiertoa, kehon lämpötilaa sekä ihon kuntoa ja kar-

kottaa siten kipuja. (Mäkiä 1995, 12 - 14). Tutkija Erja Rappe on mm. 

todennut väitöstiivistelmässään, että aktiivinen ja passiivinen vuorovai-

kutus kasvien ja viherympäristön kanssa voi edistää pitkäaikaishoidossa 

olevien koettua hyvinvointia (Rappe 2005). Ekopsykologi Kirsi Salonen 

taas on kirjassaan korostanut kautta tekstin luonnon elvyttävää vaikutusta 

sairastuneelle (Salonen 2005). Ilonpisaran asukkaat ovat pitkäaikaishoi-

dossa, ikääntyneitä ja sairastavat yhtä tai useampaa hoitoa tai seurantaa 

vaativaa sairautta. 

5.3 Kysymysten määrä, tyyppi ja esittäminen 

Kysymysten määrää pohdittiin useaan kertaan ja sitä olisivatko kysy-

mykset suljettuja vai avoimia. Aiempaan kokemukseen pohjaten oli tie-

dossa, että hieman muistamaton, ikääntynyt henkilö antaa helposti vuo-

laan vastauksen suljettuunkin kysymykseen. Sekin vaihtoehto päätettiin 

hyväksyä. Lomakkeella oli 19 kysymystä, toiset alakohtineen ja 12 niistä 

oli tarkoitettu suljetuiksi. Kysely tehtiin viidelle henkilölle. 

 

Tein kyselyn itse haastatellen ja kirjaten sen leppoisena iltapäivän hetke-

nä jokaisen kanssa kahden kesken jutustellen. Jokainen tuli kuulluksi ja 

oli ajallaan ainoana tärkeässä vastaajan asemassa. Muu ryhmä tai läheiset 

eivät voineet vaikuttaa vastauksiin. Puutarhassa tekemiseen osallistunut 

asiakas sai itse sanoittaa vastauksensa omassa tahdissaan. 

6 LOMAKOTI ILONPISARAN KESÄN 2011 PUUTARHAPROJEKTIN 

KYSELY PUUHARYHMÄN ASUKKAILLE JA HEIDÄN VASTAUKSIAAN 

1. Oletko aiemmin, ennen Ilonpisaraan muuttoa harrastanut puutarhatöitä? n=5 

 

Kaikilla vastaajilla oli kokemusta puutarhatöistä.  Osalla kosketus luontoon oli liittynyt tii-

viisti koko elämänpolkuun. Osa muisteli vuolaasti aiempia pihapiirejään ja varsinkin lap-

suuden kasvimaita.  

 

2. Kasvatitko vain koristekasveja vai myös hyötykasveja?  n=5 

 

Pääsääntöisesti vastaajat olivat kasvattaneet kukkia ja vain satunnaisesti, kokeillakseen hyö-

tykasveja. ”Kauniita kukkia, joskus pikkuisen juureksia, mutta ihania kukkia”. Vaikka ai-

emman kysymyksen vastauksessa olivat vilahdelleet herne- ja porkkanamaat, olivat ne 

yleensä olleet äitien hoitamia.  

 

3. Olivatko itse valitsemasi kasvit samoja kuin lapsuuden kotisi pihassa oli? n=5 
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Jonkin verran lapsuuden kotipihan kasvit olivat kasvaneet omassakin pihassa, mutta vaihte-

luakin oli. Usein paljon olivat vaikuttaneet pihan maaperä sekä ystävien ja naapureiden pi-

hat, sillä kasveja vaihdeltiin ja saatiin, ei niinkään ostettu.  Jonkin verran oli kokeiltu erilai-

sia lajikkeita ja kasvutapoja vuosienkin ajan. 

 

4. Olitko omasta halustasi viime kesän pihapuuhissa Ilonpisarassa vai vain hoitajien kehotuk-

sesta?      n=5  

Suurin osa oli omasta halustaan, yksi sekä että ja yksi kehotettuna. Kaikkien kerronnasta tuli 

esiin, että pihalla tekemisestä oli hyvät kokemukset. ”Halusin oppia yhteisistä puuhista, sain 

paljon oppia muilta.” 

 

5. Saitko osallistua riittävästi istutusten suunnitteluun?  n=5 

Jokainen koki saaneensa osallistua riittävästi suunnitteluun, vaikka yhden mielestä suunnit-

telua olisi voinut olla useamminkin. Nyt oli kaksi pelkkää suunnittelukertaa ja muuten suun-

niteltiin tekemisen lomassa. Joidenkin vastaajien mielestä puutarhakirjojen katselun voisi 

aloittaa jo kevättalvella.  

 

6. Saitko osallistua riittävästi ja riittävän usein istutusten hoitoon?  n=5 

 

Kaikki kokivat saaneensa osallistua riittävästi istutusten hoitamiseen, jollekin se oli hyvin 

tärkeätä, joku epäili omaa osaamistaan. Moni mainitsi erityisesti, että oli hyvä kun pihalle 

voi mennä itsekseenkin, silloin kun ehti. Kiireitten syytä ei mainittu.  

 

7. Olivatko pihatyöt ja istutukset liian laajalla alueella?  n=5 

Yhden mielestä istutukset olivat hieman laajalla alueella, muttei muiden mielestä. Osa piti 

hyvänä, että niitä oli monessa paikassa eikä kukaan sotkenut istutuksia.  Useampi piti siitä, 

että kierrettävää ja katseltavaa riitti joka puolella. ”Sehän on makuasia.” 

 

8. Muistatko mitä kasveja ja vihanneksia ja kukkia pihalla oli? Luettele muutama mieleisesi?

      n=5 

Tähän kysymykseen tuli istutuksia laajasti kuvailevia vastauksia, mutta ruokapuolesta ni-

meltä muistettiin vain kurkku (oli myös tomaatteja, mansikoita, yrttejä, porkkanoita, hernei-

tä, sipuleita mm.) ja kukista ei nimeltä mainittu yhtään, vaikka niitä kuvailtiin monisanaises-

ti. Kukkia istutettiin ainakin kahtakymmentä eri lajiketta ja hoidimme myös perennoja. Eri 

istutuspenkkien värisävyjä osattiin kertoa ja jokaisella vastaajalla oli omat lempipaikkansa.  

 

9. Rasittiko kasveista huolehtiminen sinua vai saitko siitä iloa?  n=5 

Kasveista huolehtimista ei koettu rasituksena vaan ilona. Työnteosta pidettiin, vaikka se vä-

syttikin.  Tekijöitä mainittiin riittäneen. Kukat olivat kauniita ja niitä sai kerätä huonee-

seen.”Ei ollenkaan, siitä oli kova ilo. Onnellista kun on työtä ja niin kauniisti kuin ne kukat 

kukki.” 

 

10. Oliko käytössämme sopivat työvälineet vai kaipasitko jotain lisää? n=5 
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Yksi olisi kaivannut erilaista kuokkaa, muille välineet riittivät, kun naisia oli paljon. Kuokan 

kaipaajalla oli paljon kokemusta puutarhatyöstä ja hänellä oli aikanaan ollut jokin suosikki-

kuokkamalli. 

 

11. Oliko pihapuuhissa riittävästi osallistujia ja saitko houkuteltua muita avuksesi? n=5 

Pihapuuhissa oli pääsääntöisesti riittävästi osallistujia. Yksi ei saanut houkuteltua muita mu-

kaansa, mutta sanojensa mukaan hän haluaakin touhuta yksin. ”Työväki (tarkoittanee henki-

lökuntaa) tuli heti mukaan”.  Tämä ja vastaus 9 kertoivat siitä, että pihatyöt yhdistivät asuk-

kaita. Heillä oli yhteinen päämäärä, viihtyisä piha. 

 

12. Mistä töistä pihalla pidit eniten?    n=5 

 

Kaikista pihan töistä pidettiin, myös kylvöhommista, mutta erityisesti sadon syömisestä ja 

eväsretkistä pihaan. Tästä kysymyksestä voi huomata, että vaikka henkilö c oli kysymyksen 

4 mukaan pihassa hoitajien kehotuksesta, hän kuitenkin piti kaikista pihan töistä ja seuraa-

van kysymyksen vastaus vahvisti asian.   

 

13. Mitkä pihatyöt kiinnostivat Sinua vähiten?   n=5 

Kysymykseen vähiten kiinnostavasta pihatyöstä ei ollut helppo vastata.”Ei sellaisia pihassa 

ole.” Joitain mainittiin kuten nurmikentän hoito ja ”käveltävät työt” (haravointi ja nurmikon-

leikkuu), nokkosten kitkentä ja uudet asiat kuten pumpulla toimivan vesipuron hoito.  Tämä 

vastaus oli mielenkiintoinen, sillä henkilökunta oletti hankalan rinnemuodon vuoksi itse hoi-

taneensa laajan perennapenkin ja puron. 

 

14. Olitko tyytyväinen satoomme?    n=5 

 

Satoon oltiin melko tyytyväisiä, tosin jotkut kaipasivat määrällisesti enemmän satoa. Kukki-

en kukintaan ja väriloistoon oltiin tyytyväisiä, mutta porkkanoista ei tullut juuri mitään, kun 

taas tomaatit olivat makeita. ”Maa oli vähän köyhää, enemmänkin olisi voinut tulla.” 

 

15. Paraniko kuntosi kesän aikana? Olivatko pihatyöt kuntovoimistelua? n=5 

 

Suurin osa koki kuntonsa parantuneen ja pihatöiden olevan mainiota kuntovoimistelua, jossa 

tulokset tulevat huomaamatta.  Lisäksi pihatöitä pidetään mukavana kuntoilumuotona. ”Kyl-

lä, melkoista kuntovoimistelua. Kannattaa ottaa osaa. Kunto parani huomaamatta ja se olikin 

tarpeen.” 

 

16. Paraniko mielialasi pihatöissä?    n=5 

 

Mielialankin koettiin parantuneen erityisesti, varsinkin tulosten kautta. Pihanhoidosta koet-

tiin saatavan kiitosta monelta taholta. ”Kyllä, pihalla tulee hyvä mieli kun näkee tulokset ja 

näkee hyödyn toisillekin.” 
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17. Oletko muistellut viime kesän pihapuuhia syksyn ja alkutalven aikana? n=5 

Osa sanoi muistelleensa pihapuuhia, suurempi osa ei. Toisaalta tiedämme heidän puhelleen 

niistä useaan otteeseen syksyn aikana, joten sanavalintani, muistellut, saattoi olla väärä.  

 

18. Oletko halukas jatkamaan keväällä uusilla pihasuunnitelmilla? n=5 

Kaikki olivat valmiita jatkamaan keväällä uusilla pihasuunnitelmilla, osa erittäin innokkai-

na, osa kuitenkin huomioi realiteetit: ”jos elän”. Voimiaan ei epäillyt kukaan. Myös vastaaja 

c halusi jatkaa. Yhdelle kelpasivat työt muidenkin suunnitelmien mukaan eli tärkeintä oli 

päästä ulkohommiin.  

 

19. Mikä on mukavin pihapuuhamuistosi viime kesältä?  n=5 

Kaikilla oli omat mukavimmat muistonsa. Tärkeäksi nousi luonnossa oleminen ja kukkien 

paljous, ystävien kutsuminen pihajuhliin ja mukava porukka sekä muiden kannustus.”Kaikki 

luonnossa oleminen on mukavaa ja jos on uutta niin voi kokeilla.” ”Mukavat muistot, mu-

kava porukka. Parasta oli yrittäminen ja kun muut kehui.” 

7 MUUTAMA PÄÄKYSYMYS KAAVIONA 

 

      
 

 

Kenen tahdosta 
osallistuit 

pihapuuhiin? 

omasta    3 

hoitajien 1 

sekä että 1 

Oletko halukas 
jatkamaan ensi 

vuonna 

olen  5 
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8 HENKILÖSTÖN HUOMIOIMAA JA KIRJAAMAA 

Henkilöstö seurasi asiakkaiden toimintaa ja kirjasi havainnot sekä huo-

miot edistymisistä puutarhavihkoon. Suunnitteluhetkiin kokoonnuttiin 

innostuneina ja asiakkailla oli runsaasti ehdotuksia. Lajikkeita tunnettiin 

paljon ja ehdotukset olivat helppoja toteuttaa teknisesti ja edullisia talou-

dellisesti. Lajikkeet, joita ehdotettiin, olivat myös näyttäviä ja varmoja 

sadon tuottajia ja sopivat olosuhteisiimme. 

 

Asiakkaat tiesivät ja muistivat hyvin eri lajikkeiden vaatimat hoidot ja to-

teuttivat niitä itsenäisesti neuvoen myös hoitajia. Myös ne asiakkaat, jot-

ka omaan arkeensa tarvitsevat hoitajien apua useamman kerran päivässä. 

Työn vaatimukset ja niistä selviäminen toi varmuutta toimintoihin. 

 

Mistä pihatöistä pidit 
eniten 

kaikista 5 

Rasittiko kasveista 
huolehtiminen Sinua 

ei 

Paraniko kuntosi 
kesällä 

parani     4 

vaikea sanoa 1 

Paraniko mielialasi 

parani 5 
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Asiakkailla tuntui olevan mielipuuhia. Joku viihtyi pitkään ja usein sie-

menten istuttamisessa ja kitkemisessä, toinen haravoi ja siisti piha-alueita 

keväästä syksyyn. Kaikki auttoivat toisiaan. Ilonpisaran rakennukset ovat 

monisiipiset ja – kerroksiset. Tiloissa voi kyllä liikkua vapaasti eikä hoi-

vakodissa ole osastojakoja. Puutarharyhmäläiset olivat eripuolilta taloa. 

Ruokasaleja on kaksi ja ryhmäläisiä aterioi kummassakin eli he eivät tal-

ven aikana tapaa toisiaan läheskään päivittäin. Puutarha ja siihen liittyvät 

toiminnot olivat heille yhdistävä tekijä. 

 

Työskentelyhetket saattoivat olla melko lyhytkestoisia toisinaan, mutta 

puuhaan voitiin palata monta kertaa päivässä. Usein asiakkaat olivat jo 

aloittaneet puuhat, ennekuin henkilökunta ehti paikalle. Jälkeenpäin on 

vaikea nimetä, kumpi ryhmä olisi vastannut toiminnasta. Kaikki olivat 

pihasta iloisia ja ylpeitä pihasta ja nauttivat siitä ja sen sadosta yhtä mie-

lellään. 

 

Kaikkia osallistujia miellytti paitsi nähtävät ja maistuvat tulokset, myös 

muiden kiitokset ja kehut. Muiden kiitos oli erityisesti jäänyt kesästä 

mieleen. 

 

Pihatöissä ei puhuttu sairauksista eikä valiteltu vaivoja eikä huonom-

muutta. Pihaa kunnostaessa ja toimia suunnitellessa ajatukset kulkeutui-

vat pois oman voinnin ajattelusta. 

9 PÄÄTELMIÄ 

Kesän kirjausten ja tammikuulla toteutetun kyselyn avulla oli löydettä-

vissä samansuuntaisia huomioita. Valitettavasti kirjauksia ei oltu toteu-

tettu systemaattisesti, esimerkiksi jokaisen viikon toisena päivänä vaan 

hyvin summittaisesti, kun henkilökunta oli asiakkaiden puheesta ja käy-

töksestä havaitsevinaan projektitoiminnan vaikutuksia. 

 

Kysely tapahtui pitkän ajan kuluttua toiminnasta. Osalla ryhmäläisistä 

on diagnostisoitu muistisairaus, joten täysin varmasti ei voi tietää, että 

vastaukset koskivat juuri kesän 2011 pihatoimintaa, mutta ainakin he 

puhuivat puutarhatöitästä. 

9.1 Onni on suhteellista 

Puutarhaprojekti, sen seuranta ja kysely osoittivat, että kauniin luonto-

ympäristön hyväksikäyttäminen ja asukkaan omien taitojen ylläpitäminen 

tuo mielihyvän kokemuksia. Kuten Juuti kuitenkin toteaa kirjassaan, on 

onnellisuus aina suhteellinen käsite eikä se ole absoluuttisesti mitattavis-

sa. Onnellisuuden tunne on yksilön arvio omasta elämästään. (Juuti 1996, 

149). Ojanen sanoo kuitenkin ihmisen olevansa itse vastuussa omasta 

onnellisuudestaan eikä voida avuttomana odottaa muiden huolehtivan sii-

tä (Ojanen 2001, 99). Kysely vahvisti seurannan oletuksen, että osallis-

tuminen, vaikkakin muiden houkuttelemana, auttaa saavuttamaan hy-

vänolontunteen. Kerola toteaa opinnäytetyössään Green Carenkin tutki-

van luonnon hyvinvointivaikutuksia mieleen ja siinä tunnistetun tähän 
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mennessä ainakin kolmenlaisia vaikutuksia. Ensiksikin luontoympäris-

tössä elimistö rauhoittuu ja palautuu stressireaktioista, toiseksi keskitty-

miskyky elpyy ja kolmanneksi mieli paranee. (Kerola 2011,  8). Kehon 

toimivuuden harjoittamiseen fysioterapeutit löysivät monia harjoituksia 

kävelemisen, maastossa liikkumisen, keinumisen ja kyykistelyn lisäksi. 

Kitkeminen ja monien asioiden poimiminen harjoitti hienomotoriikkaa 

vähintään yhtä tehokkaasti kuin kuntosalissa tehdyt harjoitteet. Puutarha-

terapialla pyritään muun muassa hyvinvoinnin edistämiseen ja toiminta-

kyvyn kuntouttamiseen (Rappe, Lindén, Koivunen 2003, 46 - 47). 

9.2 Merkitykset vaihtelevat tilanteiden mukaan 

Suomalaiselle, nyt ikääntyvälle henkilölle on tyypillistä, että hän on elä-

mänsä aikana hoitanut pihaa ja jotkut myös kasvimaata. Sota-aikana yri-

tettiin monipuolistaa ruokapöydän tarjontaa monin keinoin. Ympäristön 

kauneus ja kukat ovat myöhemmin tulleet hyötyä merkityksellisemmiksi. 

Sen vaikutelman antoivat tekijäryhmän kommentit. Keskusteluissa ilmeni 

myös kukkien, varsinkin perennojen hoidon, olevan asukkaiden mielestä 

vähemmän työtä vaativaa kuin hyötypuutarhan. 

 

Tutkimuksen avulla saatiin varmistettua tietoa aiempien olettamusten ti-

lalle. Satovaiheessa molemmilla sekä kukka- että kasvilaatikoilla oli kan-

nattajansa. Itse kasvatettu tomaatti oli maistunut todella makealta. 

 

Esitettyjen kysymysten jälkeen haastateltavista osa kertoi myös metsän ja 

puiden merkityksestä ulkona viihtymiselle. Henkilöstön havainnoinnin 

avulla tuli myös esiin, että iloinen asiakas on helppohoitoinen asiakas 

työyhteisölle. 

9.3 Tekemisen ja osaamisen merkitys 

Oikea, pitkäkestoinen työnteko ja siinä onnistuminen vaikutti olevan 

ikääntyvälle hyvä kokemus. Heille tuli tunne osaamisesta ja tarpeellisuu-

desta sekä vanhojen taitojen säilymisestä, mutta myös mahdollisuudesta 

oppia ja opettaa muille uutta. Mahdollisuus opastaa henkilökuntaa vai-

kutti positiivisesti asukkaiden mielialaan ja vähensi itseään ja kykyjään 

väheksyviä kommentteja. Kesällä kaksi asiakasta, jotka olivat koko ai-

kuisikänsä saaneet toimeentulonsa luonnon parissa työskentelemisestä, 

hoitivat hyvin itsenäisesti taimien totuttamisen ulkoilmaan. Nämä asiak-

kaat asuivat aivan eri puolilla taloa, eivätkä olleet aiemmin olleet erityi-

sesti kanssakäymisissä keskenään. Toinen heistä, kukkia ja pihapuuhia 

erityisesti rakastava henkilö oli ilmeisesti kiinnittänyt huomiota toisen 

johdonmukaiseen ja osaavaan toimintaan. Niinpä hän käveli toimiston-

hoitajan tykö, kertoi tuntomerkit henkilöstä, jolta halusi apua ja mihin tä-

tä tarvitsi. Loogisena ihmisenä hän päätteli vuokramaksut laskuttavan 

toimistonhoitajan tietävän kaikkien asuinhuoneet. Etsitty henkilö löytyi 

ja siitä eteenpäin avuntarvitsija käveli päivittäin kahdesti samalle, toisen 

asukkaan ovelle koputtamaan tarvitessaan apua kasvien koulinnassa. 
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Pihanhoito koettiin ilona, ei rasituksena, varsinkin jos työvälineet ovat 

hyvät ja tekijöitä riittävästi. Suurin osa lähti mukaan omasta halustaan, 

mutta yksi sanoi tehneensä sen hoitajien toiveesta, vaikkakin hänen muut 

vastauksensa selkeästi osoitti hänen nauttineen toiminnasta. 

 

Osallistujat kokivat sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvointinsa kohen-

tuneen. He eivät kuitenkaan mielestään kovin usein muistele kesän piha-

puuhia. 

 

Pihan puuhissa koettiin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aikaansaannoksia 

esiteltiin mielellään muillekin. Pihasta osattiin myös nauttia eikä sitä ko-

ettu vain työmaana. Eväshetkistä pihalla iloitsi useampikin vastaaja. 

 

9.4 Jatkuvuuden merkitys 

Asiakkaat odottivat pihatoimintahetkien jatkumista ja osa hakeutui itse-

näisesti puuhaan tai ihastelemaan kättensä töitä. Toiminta osana arkea, 

ilman säännöllisiä aikoja, määrättyjä osallistujia niin asukkaiden kuin 

henkilöstönkään puolelta ja vaihtelevan kestoisina tuokioina, teki siitä 

elämää, ei virikeryhmätoimintaa, vaikkakin sellainen suunnittelematto-

muus samalla vähensi sen puutarhaterapeuttista merkitystä. ”Puutarhate-

rapia on ihmisen ja kasvien tavoitteellista vuorovaikutusta, jolla pyritään 

joko parantamaan tai kuntouttamaan toimintakykyä, ennaltaehkäisemään 

toimintakyvyn heikkenemistä tai edistämään hyvinvointia” (Rappe, 

Lindén, Koivunen 2003, 47). 

 

Vastuu kasveista kannettiin yhdessä, kuin kotona. Tekijäryhmästä kolme 

viidestä asui jo kesällä 2011 muistiyksikössä. Rappe toteaa omassa tut-

kimuksessaan osoitetun kasvien edistäneen merkittävästi dementoitunei-

den vanhusten hyvinvointia tuottamalla aistivirikkeitä, synnyttämällä 

myönteisiä tunteita ja luomalla mahdollisuuksia palkitsevaan toimintaan 

(Rappe 2005). Tämä oli havaittavissa myös Ilonpisarassa. 

 

Ruotsissa Tukholmassa toimii lähinnä ikääntyvien käytössä oleva Sin-

nenas trägård. Siellä on todettu puutarhan synnyttävän kävijöille turvalli-

sen vapaudentunteen ja mahdollistavan sairauksien ja vaivojen unohtami-

sen hetkeksi. Puutarha antaa heille uskoa huomiseen ja elämän halua. 

Ilonpisarassa vaikuttaa tapahtuvan sama ilmiö. Puutarhaa suunnitellaan 

vuosiksi eteenpäin, vaikkei välttämättä uskota suunnitelmien valmistu-

mista itse nähtävän. Varmaankin he pihan kohdalla ajattelevat kuten 

Tukholmalaisten toimintaa ohjaava Westerberg: ”elä kunnes kuolet”. 

(Rappe, Lindén, Koivunen 2003, 127). Salonen sanoo kirjassaan, että 

ihmisissä voidaan olettaa heräävän positiivisia tunnetiloja heidän kokies-

saan luonnon elementtejä. Hän sanoo elvyttävän puutarhan mahdollista-

van siitä lumoutumisen, arjesta ja sen murheista irtautumisen ja jatku-

vuuden kokemuksen. (Salonen 2005, 83 ja 88). Jyrkämä painotti luen-

nossaan Eloisa ikä seminaarissa sitä, miten ihmisen mennyt elämä ja siitä 

opittu sekä siihen ja nykyisyyteen linkittyvät muiden elämät, aika ja 

paikka, rajoitukset, esteet, kannusteet sekä mahdollisuudet vaikuttavat ja 
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heijastuvat hänen toimintaansa nyt sekä suhtautumiseensa tulevaisuuteen 

(Jyrkämä luento 23.3.2012). 

   

   

     

  

        

 

 

  

 

 

  

          

 

 

 

 

Kuva 1 Aktiivinen osallisuus tuo sisältöä elämään ja arkeen 

Puutarharyhmän ohjaajat pyrkivät toimintojen jakamisessa huomioimaan 

asiakkaiden aiempaa osaamista ja mukauttamaan välineistöä sekä kasva-

tusalustojen korkeuksia asiakkaiden terveys ja toimintakyky huomioiden. 

Nämä seikat helpottivat vajaakuntoisenkin itsenäistä työskentelyä puu-

tarhassa ja toivat heille tunteen onnistumisesta pyrkimyksissään. 

9.5 Kehityksen kohteita  

Toimintaa taaksepäin peilatessa tuli selvästi esiin, että asiakkaat aloitta-

vat mielellään piha- ja kasvikirjojen selailemisen, niistä puhumisen ja is-

tutusten sekä hankintojen suunnittelun jo varhain keväällä. Puutarhaan 

liittyvää toimintaa voisi suunnittelun muodossa toteuttaa niin, että sitä 

riittäisi vuodessa useamman kuukauden osalle. 

 

Samoin oli havaittavissa, että asiakkaat hakeutuvat pieniin, miellyttäviksi 

kokemiinsa toimintaryhmiin ja kantavat mielellään vastuun jostain selke-

ästä, kapeahkosta osa-alueesta, jonka tuntevat omakseen. Sellaiseen ja-

koon kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota. 

 

Tärkeätä on huomioida syksyllä pihassa virkistyneen asiakaskunnan kas-

vien parissa touhuamisen jatkuminen sisätiloissa talven aikana. Herätelty 

toimintatarmo olisi hyvä pyrkiä kanavoimaan hyötykäyttöön, mikä var-

maankin edesauttaisi saavutettujen tulosten säilymistä. 

 

Haravointitalkoopäivä omaisille ja läheisille keväällä olisi myös ollut yh-

distävä ja osallistava tekijä. Sillä tavoin heillä olisi ollut selvempää mah-

dollisuus osallistua pihatöihin omien halujensa mukaan. Nyt osallistumi-

nen eteni harvakseltaan muiden, rohkeimpien vierailijoiden esimerkkien 

opastamana. 

 

TAIDOT, OSAAMINEN 

RIITTÄVÄN HYVÄ TERVEYS 

JA TOIMINTAKYKY 

AKTIIVINEN OTE 

OMAAN ELÄMÄÄN, 

HYVINVOINNIN 

VALINTOJA 

TYÖN LAATU, 

TUOTTAVUUS, 

JATKUVUUS 

 ELÄMÄN LAATU, 

MIELEKÄS ELÄMÄ, 

SISÄLTÖÄ PÄIVISSÄ 
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10 TULOKSIA JA TULEVAISUUTTA 

Pidän kyselyn tuloksia hyvin yhtenevänä jo kesällä kirjattujen havainto-

jen kanssa ja siten ne vahvistavat kokemusta luonnon merkityksellisyy-

destä hyvinvoinnille kaikissa ikäryhmissä. Osa hoitajista oli alle kaksi-

kymmenvuotiaita ja nautiskelijoista vanhin oli satayksivuotias. Kesän 

edetessä kaikki hakeutuivat ulkosalle seuraamaan kasvien vaiheita ja 

mahdollisesti jollain keinon edistivät niiden hyvinvointia. Onnistunee-

seen satoon vaikuttavat muutkin tekijät kuin puutarhuri ja hoito. Kasvu-

kauden aikana voi tilannetta korjata useasti, mutta epäonnistunutta satoa 

ei lueta yhden yksilön toimista johtuvaksi, eikä näin altistuta arvostelulle, 

mutta vastauksista päätellen kehulle kyllä. Puutarhalla oli onnistumisten 

kautta osallistujien omanarvontuntoa parantava vaikutus ja muiden kiitos 

muistettiin. Puutarhasta riitti paljon keskusteltavaa ja omaisille kerrottiin 

ylpeästi tehdyistä töistä. Oman pihan tuotteet koettiin torilta ostettuja 

makoisimmiksi. Tapa toimia ja tekemisen vapaaehtoisuus oli hyvä valin-

ta. 

 

Vastauksista ja havainnoista on todettavissa, että luonnon merkitystä ko-

konaishyvinvoinille pidettiin tärkeänä, mutta erityisesti kukkien kasvatus 

koettiin merkityksellisenä. Puutarhaterapiassa on Nikkilän mukaan kes-

keistä kasvien ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen kokeminen hyvänä, 

rauhoittavana ja mieltä hoitavana (Nikkilä 2003, 5). Puutarha herättelee 

ikääntyvän kaikkia aisteja ja muistoja. Kaikki muistot eivät välttämättä 

syntyessään ole olleet mieluisia, vaikka vuosien kuluttua voivatkin jo 

hymyilyttää. Lapsena tapahtunut äidin kasvimaan kitkijäksi joutuminen 

oli yllättävän hyvin muistissa. 

 

Tässä kyselyssä tutkimaton, mutta hoitajien kokemuksena ja kirjauksena 

todettu asia oli että molempien puutarharyhmän jäsenien kivun tunteista 

kertominen ja tarvittavan lääkityksen käyttö väheni toiminnan aikana ja 

vielä jonkin aikaa sen päätyttyäkin. 

 

Pihatoiminta antoi myös omaisille mielekästä puuhaa ulkosalle oman lä-

heisensä kanssa. Kasvulaatikot ovat korkealla ja työtä ei ollut liikaa. Yh-

dessä nyppiessä ja kitkiessä jutustelu sujui helposti ja toi samalla yhdessä 

toimimisen kokemuksen ja muisteltavaa seuraaviin tapaamisiin. 

 

Rappe totesi väitöskirjatutkimuksessaan, että kasvien näkeminen ja luon-

non tarkkailu koettiin tärkeäksi. Erityisesti viherympäristössä ulkoilun 

koettiin parantavan mielialaa, sillä vanhukset halusivat nähdä ulkona 

kasveja: puita, pensaita ja kukkia, eli rakentamaton luonto koetaan siinä 

mielessä rakennettua paremmaksi. Ulkoilu tuotti iloa ja piristi mieltä. Yli 

puolet Rappen tutkimukseen osallistujista kertoi ulkoilun parantavan 

unen laatua ja keskittymiskykyä. Samoin se heidän mielestään palautti 

voimavaroja ja rauhoitti mieltä. (Rappe 2005). Sama oli nähtävissä Ilon-

pisarassa. Luonnossa liikkuminen rauhoitti asukkaita ja lisäsi oleskeluun 

käytettävissä olevaa tilaa. Piha toimi yhtenä olohuoneena. Puutarhan hoi-

to, ulkona liikkuminen ja luonnosta nauttiminen ei sulje pois mitään kan-
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sallisuutta, ikäryhmää tai sukupuolta. Sitä voi harrastaa yksin tai ryhmis-

sä tilanteiden mukaan. Ainoana yhdistävänä tekijänä voi olla vain kiin-

nostus luontoon ja ehkä sen antimiin. Se voi synnyttää vahvaa yhteistyötä 

sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät muuten hakeutuisi toistensa seu-

raan. 

 

Samaa kokemusta kertovat Ilonpisaralaisten aiemmat kokeilut. Pihanhoi-

dosta saadut palautteet ovat olleet niin positiivisia, että pihatoimintaa tul-

laan jatkamaan ja ehkä aavistuksen laajentamaan. Mind health projekti 

kesällä ja nyt tämä tutkimus jatkoivat siitä mihin aiemmissa luontopro-

jekteissa on päästy. Tutkin tekijäryhmästä viittä henkilöä ja heidän aiem-

pia puuhiaan pihakasvien parissa, tuntemuksistaan tämän toiminnan ai-

kana, suunnittelusta ja touhuamisen aloittamisesta sadonkorjuuseen ja 

kaiken talviteloille laittamiseen. Tämän tutkimuksen tuoman tiedon avul-

la jatketaan pihalla työskentelyä tulevina vuosina. Seuranta osoitti saman 

kuin Hervonen toteaa Heinosen kirjassa: onnistunut vanheneminen on 

sairauksien välttämisen lisäksi fyysisen ja henkisen suorituskyvyn säily-

mistä sekä aktiivista sosiaalista ja luovaa osallistumista korkeastakin iäs-

tä huolimatta (Heinonen 1998, 178). Samassa kirjassa Lammi muistuttaa, 

että olisi hyvä muistaa Saint-Exupéryn toteamus, ettemme peri maata 

vanhemmiltamme, vaan saamme sen lainaksi lapsiltamme (Heinonen 

1998, 101). Siksi sitä tulisi hoitaa hyvin, että se olisi hyvässä, hoitavassa 

kunnossa jätettäväksi tuleville käyttäjille. 

 

Kysely puutarhakokemuksista osoitti, että jokainen sukupolvi pyrkii et-

simään omia suosikkikasvejaan, vaikka säilyttäisikin joitain kotoa tuttuja 

lajikkeita kasvatettavina. Niin on myös Ilonpisaran pihassa, sieltä kasvaa 

kaikille sekä uusia että vanhoja tuttavuuksia. Lajikkeita valitessa yrite-

tään kuitenkin miettiä, että niiden avulla kutkuteltaisiin kaikkia aisteja. 

Kuntouttavan työotteen mukaisesti asiakkaille annettiin monissa tilan-

teissa mahdollisuus omien valintojen kautta vaikuttaa päätöksiin ja tehdä 

niitä (Järvikoski, Härkäpää 2004, 22 - 23). 

 

Pihalla puhutaan usein uusista suunnitelmista, vaikka kysymykseen osal-

listutko pihapuuhiin ensi kesänä tuli realistinen jatko: ”Kyllä, jos elän”. 

Muutaman nyt olevan marjapensaan ja kirsikkapuun lisäksi Ilonpisaralai-

set haaveilevat parista omenapuusta ja aikanaan ehkä kesäeläimistä pihal-

la. Kasvi ja eläin ei arvota hoitajaansa tämän iän, psyykkisen- eikä fyy-

sisenkunnon perusteella. Molemmat kukoistavat hellästä hoivasta. Oja-

nen lainaa Senecaa: ”Se, joka ottaa huomioon vain itsensä ja omat etunsa, 

ei voi elää onnellisena. Sinun on elettävä muille, jos haluat elää itsellesi” 

(Ojanen 2001, 263). Pihan anti tehdään koko yhteisölle. Muiden ilo ja 

kiitos on arvostettu tuotos. 

 

Salaa pihalta noukitulla hedelmällä on todettu viimekesäisen kuvamateri-

aalin perusteella olevan erittäin kuntouttava vaikutus. Useat kuvat kerto-

vat, miten muuten sisätiloissa viihtyvät asiakkaatkin kulkivat satokaudel-

la rollaattoriensa avulla kasvulaatikolta toiselle, kun luulivat, ettei heitä 

päivän kiireisinä hetkinä ehditä huomaamaan. Puutarhatoiminta kuntoutti 

ja toi iloa huomattavasti suuremmalle ryhmälle kuin sen alkaessa osattiin 

odottaa. Osallistuminen oli vapaata, usein toistuvaa ja toimintojen osalta 
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monipuolista. Se kuntoutti huomaamatta eri lihasryhmiä ja virkisti mieltä 

sekä palautti muistikuvia ja vahvisti yhteisöllisyyttä. 

Havaittavissa oli jokaisen asiakkaan hyvän olon punoutuvan monista, 

mutta kuitenkin yksilöllisesti valituista asioista. Sama tekemisen tarjonta 

toteutti yksilöllisiä vaikutuksia yhteisöllisessä ympäristössä. 

 

Olen kirjallisuutta lukiessani huomannut monen sosiaalipsykologisen 

tutkimuksen ja tutkijan lainaavan tsekkiläisen, 1901 syntyneen Jaroslav 

Seifertin runoa, joka kertoo elämisestä niin paljon (Seifert 1985) : 

   

”Pahin on takanani, 

sanon itsekseni, olen jo vanha. 

Pahin on edessäni, 

olen vielä elossa. 

Mutta jos teidän on välttämättä saatava tietää, 

olen ollut onnellinen, 

Joskus kokonaisen päivän, joskus tuntikausia, 

joskus vain muutaman minuutin.” 
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