
Luonnon ja aidon tekemisen 
vaikutuksia hyvinvointiin 

Lomakoti Ilonpisaran puutarhakesän 2011 
kokemuksia 
 
Raija-Leena Löövi 

 
 



Lomakoti Ilonpisara 
Hämeenlinnan Hatunniemi, Vanajaveden ranta   

• Voittoa tavoittelematon kristillisiin arvoihin 
pohjaava loma- ja hoivakoti 

• Omistaa ja hallinnoi Lomakotiyhdistys Ilonpisara 
ry, jolla on 8-jäseninen hallitus ja n. 300 jäsentä 

• 52 pitkäaikaisasiakaspaikkaa ja lyhytaikaispaikkoja 

• Kaikki asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista 
hoivaa monien sairauksien ja osa muistin 
aleneman vuoksi 

• Asiakkaista nuorin 59, vanhin 102 vuotiais 

• Henkilöstö n. +50 monitaitoista ammattilaista 

 



 Viriketoiminnan kehittäminen   
Päiviin sisältöä puutarhasta ja luonnosta  

  Elämän sisällön tulisi säilyä monipuolisena 
päivien loppuun asti ja totuttujen, 
miellyttävien asioiden mukana arjessa 

• Hyvä luontoympäristö on Ilonpisarassa lähellä  
ja aiempia puutarhaprojekteja oli aika jatkaa 

• Luonnossa oleilu ja puuhailu rauhoittaa ja 
tuottaa toisinaan myös satoa ja muistoja  

• Se on hyväksi sekä fysiikalle, psyykelle että 
ravinnon hyväksikäytölle 

 



Viriketoiminnan kehittäminen jatkuu… 

• Green Care ja puutarhaterapia korostavat 
puutarha-aktiviteettien sekä luonnon ja 
ihmisen luonnollista, tavoitteellista ja 
rentouttavaa vuorovaikutusta sekä sen 
käyttämistä kuntoutustavoitteiden 
saavuttamiseksi 

• Niiden avulla pyritään maksimaalisesti 
vahvistamaan  sosiaalisia, psyykkisiä, 
kognitiivisia ja fyysisiä toimintoja sekä yleistä 
terveyttä ja hyvinvointia 



Tavoitteita 

• Antaa turvallinen asuinmuoto, joka 
tarjoaa tekemistä ja sisältöä päiviin 

• Lisätä sosiaalista kanssakäymistä, 
yhteisöllisyyttä 

• Aiempien taitojen hyväksikäyttäminen 

• Ilon ja onnistumisen tunteiden 
lisääntyminen 

• Viriketoiminnan jatkuvuus lähes 
työnomaisena 
 



Tavoitteita jatkuu… 

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
kuntoutuminen 

• Kehon hallinnan kautta tapaturmien 
väheneminen 

• Kivun tuntemusten unohtuminen 

• Hoidettavuuden väheneminen 

• Omatoimisuuden ja omien valintojen 
lisääntyminen 

 

 



Toteuttajat, Mental health projekti 

• Toiminnan suunnitteli ja toteuttamassa oli 
kaksi puutarhaterapeuttia ja kaksi 
psykiatrista sairaanhoitajaa 

• Toimintaa ohjasi koko henkilöstö joilla oli 
hyvät valmiudet tähän. Muiden ohella 
ohjaustoiminnan artenomi,                             
2 puutarhaterapeuttia, 3 puutarhaohjaajaa  
ja muut kiinnostuneet  

• Mukana toimi muu henkilöstö ja talkoolaisia 

 



Ryhmissä tehtyä 

• Ryhmissä oli paljon osallistujia 

• Ensimmäinen ryhmä 5-8 hlöä, Toimijat, mietti 
kasveja, istutusalueita, työvälineitä  ja 
kunnosti istutuspaikat. 

• Osa kasveista ostettiin siemeninä ja kylvettiin 
ja koulittiin ennen astioihin istutusta, osa 
ostettiin suoraan taimina ja osa edellisvuotisis-
ta taimista oli talvehtinut ja puhdistettiin esiin. 

• Istutus ja hoito sekä sadon korjuu sujui hyvin 
hieman vaihtelevissa ryhmissä 

 



Ryhmissä jatkuu… 

• Toinen ryhmä 5-9 hlöä, AistiCafelaiset, 
koostui melko passiivisista, pitkälle 
dementoituneista henkilöistä, jotka 
nauttivat  muiden tekemisistä ja sadosta 

• He kuuntelijat luonnon ääniä, runoja ja 
lauluja 

• Toimintaryhmä kasvatti heille aistittavaa: 
katseltavaa, syötävää, kosketeltavaa, 
haisteltavaa ja maisteltavaa 
 

 



Tutkittava ryhmä ja tutkintatapa 

• Päätin tutkia Toimijat ryhmää, sillä 
havainnoinnin lisäksi  heille saattoi tehdä 
kyselyn 

• Henkilöstö oli kirjannut kesän aikana 
havaintojaan, joskaan ei systemaattisesti  

• Suoritin henkilökohtaisesti kyselyn 5 
ryhmään osallistujalle , neljälle naiselle  
ja yhdelle miehelle. Iät 58-86 v välillä 



19 kysymystä, joista 12 oli tarkoitettu 
suljetuiksi 

• Ydinryhmä mietti kysymysten määrää ja 
muotoa tarkoin huomioiden 
haastateltavien muistivaikeudet 

• Heikentynyt muisti altistaa helposti 
virhevastauksille ja tekee suljettujenkin 
kysymysten vastauksista monisanaisia 

• Kysely tehtiin kahden kesken, millä 
pyrittiin varmistamaan vastaajan oman 
mielipiteen kuuluminen  

 



Kysymyksiä  

• Kysymyksillä selviteltiin taustoja: aiempia 
puutarhakokemuksia, koriste- ja 
hyötykasvien viljelyn suhdetta, 
kasvatukseen otettujen kasvien 
pysyvyyttä lapsuuden kodista asti 

• Kesältä kysyttiin omaa halua osallistua 
pihatöihin, suunnittelu- ja 
osallistumismahdollisuuden riittävyyttä, 
Istutusten, työn ja osallistujien määrää 
sekä työvälineiden sopivuutta  



Kysymyksiä jatkuu… 

• Ryhmää kiinnosti myös: mikä pihatyö oli 
mieleisintä ja mikä vähiten miellyttävää 

• Paranivatko osallistujan mieliala ja kunto 
pihatöissä 

• Oliko sato riittävä ja onko halua jatkaa 
puuhia ensi kesänä 

• Onko pihapuuhia muisteltu ja mikä 
kesästä on mieluisin muisto 

 



Omia valintoja, n=5 

Kenen tahdosta osallistuit 
pihapuuhiin? 

omasta    3 

hoitajien 1 

sekä että 1 

Oletko halukas jatkamaan ensi 
vuonna 

olen  5 



Onko mieluisa työ työtä, n=5 

Mistä pihatöistä pidit eniten 

kaikista 5 

Rasittiko kasveista 
huolehtiminen Sinua 

ei 



Tunnistiko asiakas vaikutuksia, n=5 

Paraniko kuntosi kesällä 

parani     4 

vaikea sanoa 1 

Paraniko mielialasi 

parani 5 



Havainnoiden kerättyjä huomioita  
• Osallistuminen oli innokasta iästä riippumatta 

ja omatoimisuus lisääntyi toiminnan edetessä   

• Asiakkaiden itsetunto kohentui vanhojen 
taitojen ja tietojen muistamisen myötä 

• Puuhan jaksaminen ei ollut pitkäkestoista 
/kerta, mutta usein toistuvaa   

• Töistä löytyi mielipuuhat ja kaikelle tekijänsä 

• Asiakkaiden ulkoilu ja pihalla puuhailu sekä 
yhteistyö  pihan viihtyisyyden parantamiseksi  
lisääntyi.  

• Muiden KIITOS kannusti 

 

 



Päätelmiä 

• On yhtä tärkeää osallistua ryhmään seuraten 
ja neuvoen kuin työtä tehden 

• Kaunis luontoympäristö ja henkilön omien 
taitojen ylläpito tuovat mielihyvän kokemuksia 
ja koherenssin tunteen 

• Mielekkääksi koettu tekeminen ei rasita ja sen 
onnistumisen eteen nähdään paljon vaivaa 

• Hyvin suunniteltu, toimivin välinein tehty työ 
toi onnistumisia, työn jatkuvuuden ja tunteen 
omasta tarpeellisuudesta muulle yhteisölle 

 



Päätelmiä jatkuu… 

• Mieluisat asiat säilyvät hyvin mielessä, 
häivyttävät kivun tuntemuksia ja 
parantavat huomaamatta 
kokonaishyvinvointia 

• Pihan hoito lisäsi yhteisöllisyyttä ja 
yhteisvastuullisuutta sekä lähensi 
asukkaita, omaisia ja henkilöstöä  

• Pihassa ajatukset suuntaavat tulevaan 
ilman ajatusta vain omasta nautinnosta 

 

 



Opittua ja kehitettävää 

• Seurannan tulisi olla sekä systemaattista että 
lisäksi poimia satunnaisia huomioita arjesta 

• Muistiongelmaiselle kyselyn olisi hyvä 
tapahtua melko lähellä tapahtumaa 

• Alueet kannattaa suunnitella hyvin, että 
tukevat omatoimisuutta 

• Luonto ja sen äänet rauhoittaa ja tuo muistoja 

• Mieluisa puuha vie ajatukset pois kivuista 



TAIDOT, OSAAMINEN 

RIITTÄVÄN HYVÄ TERVEYS 

JA TOIMINTAKYKY 

 

AKTIIVINEN OTE 

OMAAN ELÄMÄÄN, 

HYVINVOINNIN 

VALINTOJA 

 

TYÖN LAATU, 

TUOTTAVUUS, 

JATKUVUUS 

  

ELÄMÄN LAATU, 

MIELEKÄS ELÄMÄ, 

SISÄLTÖÄ PÄIVISSÄ 

 

  
        

 
 

 
  

 

 

 
  

 

 

          

 

”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.” 
      Seifert 1985 
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