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LUKIJALLE
Luonto lähelle-opas on suunniteltu, jotta voisit nauttia luonnosta ja sen
hyvinvointivaikutuksista myös sisätiloissa. Tämän oppaan tarkoituksena on
antaa vinkkejä ja ohjeita luonnon tuomiseksi kotiin. Kaikki aistit: näkö, kuulo,
maku, haju ja tuntoaistit ovat apuna luonnosta nauttimisessa. Oppaan avulla
voit saada inspiraatiota luonnosta kerättyjen materiaalien hyödyntämiseen.
Oppaaseen on myös koottu linkkejä erilaisiin luontosivustoihin sekä
internetin tarjoaman moninaisen luontomateriaalin löytämiseksi.
Opas on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun geronomin tutkinnon
toiminnallista opinnäytetyötä. Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut
Kouvolan seudun Muisti ry. Tavoitteenamme oli tehdä muistisairaille selkeä
ja monipuolinen opas luontokokemusten luomiseen kotona yksin tai yhdessä
läheisen kanssa. Opas on suunniteltu yhteistyössä muistisairaiden ja heidän
läheistensä kanssa.
Toivomme, että löydät oppaasta itsellesi sopivaa tekemistä luonnon parissa.
Toivottavasti saat oppaasta iloa ja paljon hyvää mieltä.
- Outi Blomberg ja Heidi Muurinen
"Purppurahehkussa taivas loistaa
iltana toukokuun.
Järvi pintaansa ruskon toistaa,
Hiljaa vaipuen uinailuun.
Aaltojen leikki jo loppua saa,
rantahan tuulikin raukeaa”
- Juhani Siljo
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OHJEITA OPPAAN KÄYTTÖÖN
Olemme jakaneet oppaan eri aihealueisiin aistien mukaan. Mitä luontoon
liittyvää voit nahdä, kuulla, haistaa ja maistaa? Oman kiinnostuksesi
mukaan voit siirtyä aiheesta toiseen silloin kun sinulle sopii.

Tämä lampun kuva kertoo sen, että sivulla on
ideoita siihen, mitä voit tehdä.

Nuoli on merkki siitä, että sivulta löytyy linkkejä
internetsivuille, eli katseltavaa ja kuunneltavaa
sisältöä joko tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen
avulla.

Oppaaseen on koottu linkkejä erilaisille mielenkiintoisille luontosivustoille.
Parhaan hyödyn saat kun käytät opasta tietokoneella, tabeltilla tai
älypuhelimella.
Miten pääset haluamallesi sivustolle?
Linkin tunnistat siitä, että se on kirjoitettu oranssilla värillä ja sen edessä
lukee: Klikkaa tästä. Vie hiiren osoitin oranssin tekstin päälle ja klikkaa.
Sivusto aukeaa uudella välilehdellä. Kun haluat pois kyseiseltä sivulta,
klikkaa oikealla yläkulmassa olevasta ruksista.
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TERVEYTTÄ LUONNOSTA
Luonto on ihmisille tärkeä voimavara. Monet hakeutuvat luontoon
rauhoittuakseen. Luonnossa oleskelu antaa energiaa ja piristää mieltä.
Luonnolla on myös monia tutkittuja myönteisiä vaikutuksia meihin:

+ Luontoympäristössä oleskelu alentaa stressiä ja
laskee verenpainetta
+ Luonnossa oleskelu vahvistaa kehon vastustuskykyä
+ Luonto auttaa keskittymään
+ Metsässä liikkuminen helpottaa lievää ja keskivaikeaa
masennusta
+ Luontomaisema ja -äänet voivat lievittää kipua ja
kohentaa mielialaa
+ Luonnonläheisyys elinympäristössä vähentää
sairastavuutta ja lisää onnellisuutta.

Aina ei ole mahdollisuutta päästä itse luontoon. Tutkimusten mukaan
luontoelementtien tuominen sisätiloihin ja jo pelkkä luontokuvien katselu
tuottavat samanlaisia myönteisiä vaikutuksia kuin luonnossa liikkuminen.
Luonnosta voi siis onneksi nauttia myös sisätiloissa.
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NÄE LUONTO

KIRJASTO AARREAITTANA
Kirjasto on suomalaisten aarreaitta, jota
kannattaa hyödyntää. Kirjastossa on paljon
erilaisia luontoon liittyviä aineistoja kuten
luontokirjoja, cd-levyjä ja videoita. Monilla
kirjastoilla on tarjolla myös kotipalvelua,
jolloin voit saada toivomiasi kirjoja kotiin
kuljetettuna.

MIELIMAISEMA
Onko sinulla jokin mielimaisema? Paikka,
jonne et enää ehkä pääse käymään mutta
muistelet usein? Voit teettää haluamastasi
valokuvasta taulun seinälle katseltavaksi.
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TARKKAILE PIHAN LINTUJA
Katsele ulos ikkunoista, millaisen maiseman näet? Olisiko
sinun mahdollista ruokkia lintuja ja seurata niiden
puuhastelua? Lintujentarkkailu on hauskaa puuhaa ja se
onnistuu ympäri vuoden. Jos sinulla on lintukirja, voit
käyttää sitä apuna tunnistamisessa.

OKSIA MALJAKOSSA
Keväällä voi hakea omalta pihalta koivun tai omenapuun oksia sisälle
maljakkoon ja seurata lehtien puhkeamista.

VIHERKASVIT KOTONA
Viherkasvit kotona puhdistavat ilmaa ja luovat virkistävän vihreän
ympäristön. Ilmaa puhdistavia kasveja ovat esimerkiksi viirivehka, rönsylilja,
kultapalmu ja kultaköynnös.
8

TAIDE JA LUONTO
Voit katsella taidetta kotisohvalla tietokoneeltasi
Taidekokoelmat verkossa-palvelun avulla.
Kansallisgalleriassa on kokoelma Ateneumin taidemuseon,
Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon
teoksia. Luontoaiheisia teoksia löydät esimerkiksi
hakusanoilla maisema, lintu, järvi, talvi, kevät, kesä, syksy.

Klikkaa tästä: http://kokoelmat.fng.fi/app

WWF LUONTOLIVE
WWF on yhteistyökumppaneiden kanssa asentanut kameroita uhanalaisten
lajien elinpaikoille. WWF:n nettisivuilla on nähtävissä suoraa lähetystä eri
eläinten elämästä niiden elinympäristössä, esimerkiksi norppien köllöttelyä
Saimaalla.
Klikkaa tästä: https://luontolive.wwf.fi
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YLE AREENA
Yle Areena on maksuton palvelu, jossa on paljon
katsottavaa ja kuunneltavaa, esimerkiksi
luontodokumentteja, puutarhaohjelmia, metsästys- ja
kalastusohjelmia. Kirjautumalla voit tallentaa
suosikkiohjelmiasi, jolloin löydät ne helpommin uudestaan.
Ohjelmat-valikosta klikkaa Luonto.
Klikkaa tästä: https://areena.yle.fi/tv

Esimerkkejä Yle areenassa katsottavissa olevista
luontoaiheisista ohjelmista:

Metsän selviytyjät. Eläinten perspektiivistä kuvattu
luontodokumentti Suomesta.
Klikkaa tästä: https://areena.yle.fi/1-4226483

Erämaan lumo. Luontodokumentti Suomen
kansallispuistoista (Jakso 4 kuvattu Repovedeltä).
Klikkaa tästä: https://areena.yle.fi/1-3295786
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KOKOA AARREARKKU
Aarrearkku on kokoelma kaikenlaista luonnosta löytynyttä,
joka herättää mielenkiinnon. Luonnon aarrearkun voi tehdä
kannelliseen rasiaan tai kenkälaatikkoon. Kenties sinulla on
jo valmiiksi kotona matkoilta kerättyjä kiviä meren rannalta.
Kun sinulla on valmiina erilaisia luontoaarteita, voit helposti
aloittaa niiden tutkiskelun silloin kun haluat. Luonnosta voi
kerätä kiviä, käpyjä, kukkia ja maahan tippuneita oksia.
Huomioithan kuitenkin jokamiehenoikeudet.
Jokamiehen oikeuksien mukaan puun, sammaleen ja
jäkälän kerääminen on kiellettyä.

MUOTOILE MANDALA
Mandala on Aasiassa käytetty ympyrän muotoinen
symboli. Mandalan voit tehdä erilaisista luonnon
materiaaleista, kuten kivistä. Värikäs mandala syntyy
syksyn lehdistä. Voit myös hyödyntää nuupahtaneen
kukkakimpun ennen kuin heität sen pois. Kukkien
terälehdistä voit muodostaa haluamanlaisesi kuvion.
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KUUNTELE
LUONTOA

LUONNON ÄÄNET
Luonnossa on paljon erilaista kuunneltavaa,
asuinpaikasta riippuen voi olla, että pelkästään ikkunan
avaamalla voit jo kuulla linnun laulua ja tuulen suhinaa
puissa. Kuuntele meren kohinaa, lintujen laulua,
purojen solinaa tai vaikka luontoaiheisia lauluja.
Vuodenajasta riippumatta voit kuunnella luonnon ääniä
hyödyntämällä digitaalista materiaalia. Kirjaston
valikoimaa kannattaa hyödyntää, sieltä löytyy cd- ja
dvd-levyjä moneen makuun.
Kuulokkeet parantavat kuuntelukokemusta, kuulet
äänet yksityiskohtaisemmin ja pystyt keskittymään
paremmin.

LINTUJEN ÄÄNIÄ
Luontoportti-sivustolla voit kuunnella eri lintulajien ääniä.
Sivustolta löytyy myös paljon tietoa ja kuvia kasveista ja
eläimistä.
Klikkaa tästä: http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/
VIIKON LUONTOÄÄNI
Kilkkaa tästä: https://areena.yle.fi/1-1604416
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ÄÄNIKIRJAT
Äänikirja on ääneen luettu digitaalinen kirja, eli se ladataan
tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimeen. Luet siis kirjaa
kuuntelemalla.
Äänikirjat tarjoavat mahdollisuuden kuunnella erilaisia
luontoaiheisia kertomuksia tai vaikka runoja. Äänikirjoja voit
kuunnella ilmaiseksi lainaamalla cd-levyinä olevia äänikirjoja
kirjastosta tai tietokoneella ja älypuhelimella kuunneltavia eäänikirjoja verkkokirjastosta. Toki äänikirjoja voi myös ostaa,
lisäksi useat kaupalliset yritykset tarjoavat e-kirjoja
kuukausimaksua vastaan.
CELIA ÄÄNIKIRJAPAVELU
Celia äänikirjapalvelu on tarkoitettu henkilöille, joille lukeminen on vaikeaa
esimerkiksi lukivaikeuden, vamman tai sairauden takia.
Kysy kirjastosta liittymistä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi tai katso
lisätietoja alla olevasta linkistä.
Klikkaa tästä: https://www.celia.fi/palvelut/aanikirjat-yksityishenkiloille/
ÄÄNIKIRJAVINKKI
Polkupyörällä Intiassa. Teksti-tv-toimittaja Matti Rämö polkee kuukauden
Intian värikkäässä kaaoksessa.
Klikkaa tästä: https://areena.yle.fi/1-1943286
E-KIRJASTO
E-kirjasto on kirjastojen äänikirjapalvelu, jossa pystyt kirjastokortilla
lainaamaan äänikirjoja verkossa.
Klikkaa tästä: http://ekirjasto.kirjastot.fi/aanikirjat
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MUSIIKKI JA LAULAMINEN
Musiikki herättää erilaisia muistoja ja tunteita. Musiikin
avulla voit piristyä tai rentoutua. Laulaminen on mukava
harrastus, jota voi tehdä kotona yksin tai yhdessä. Usein
muistamme lapsena opittuja lauluja vielä iäkkäänäkin.
Olisi hienoa, että laulut siirtyisivät perintönä
lapsenlapsillekin. Luontoaiheisia lauluja Suomessa on
tehty paljon.
Metsämiehen laulu, Aleksis Kivi
"Terve, metsä, terve, vuori,
terve, metsän ruhtinas!
Täs on poikas uljas, nuori;
esiin käy hän, voimaa täys,
kuin tuima tunturin tuuli.
Metsän poika tahdon olla,
sankar jylhän kuusiston,
Tapiolan vainiolla
karhun kanssa painii lyön
ja mailma Unholaan jääköön"
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Timon laulu, Aleksis Kivi
“Makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa;
Sinnepä ei Hallin hammas
Eikä metsämiehen ansa
Ehtineet milloinkaan.
Kammiostaan korkeasta
Katselee hän maailman piirii,
Taisteloa allans' monta;
Havu-oksan rauhan-viiri
Päällänsä liepoittaa.
Mikä elo onnellinen
Keinuvassa kehtolinnass'!
Siellä kiikkuu oravainen
Armaan kuusen äitirinnass':
Metsolan kantele soi!
Siellä torkkuu heiluhäntä
Akkunalla pienoisella,
Linnut laulain taivaan alla
Saattaa hänen iltasella
Unien Kultalaan."
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HAISTELE JA
MAISTELE

MAISTA, MAISTA MANSIKKAA
Nykyisin ruokakauppojen valikoima on päätä huimaava,
mansikoita saa vaikka jouluna, tosin jostain kaukaa
tuotuna. Kun ostat kasviksia, marjoja ja hedelmiä
sesongin mukaan, niin saat parhaat maut lautasellesi.
Ajattele vaikkapa kesän ensimmäisiä suomalaisia
mansikoita, kuinka täynnä aromeja ne ovat. Mansikoita
syödessä voit myös miettiä menneisyyden kesiä.
Millaisia muistoja sinussa herää? Oliko sinulla
mansikkamaa, jota piti kitkeä,
kastella ja varjella räkättirastailta?

TUTUT LUONNON TUOKSUT
Varmasti kaikille suomalaisille tuttu tuoksu on
sauna ja koivuvihta. Koivuvihdan tuoksua saat
kotiisi keräämällä koivun oksia tai lehtiä isoon
kulhon ja hauduttamalla niitä kuumassa vedessä.
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YRTIT
Vihreää voi myös syödä. Kaupassa on runsas valikoima
erilaisia yrttejä, joita voi ostaa kotiin haisteltavaksi ja
maisteltavaksi. Jos taidot riittävät, voit perustaa yrttitarhan
sisälle tai ulos. Yrtit ovat terveellinen tapa lisätä makua
ruokaan. Yleisimmin käytettyjä yrttejä ovat persilja, tilli,
ruohosipuli, basilika, minttu ja timjami.

Basilika

Persilja

Ruohosipuli
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MUISTELE

Muisteleminen on antoisaa ja voimaannuttavaa. On
tärkeää saada muistella ja kertoa muistojaan muille.
Menneet hyvät ajat kannattaa jakaa.

Valokuvaaja tuntematon/Journalistinen kuva-arkisto/Alma Media/Uuden Suomen kokoelma

Yhdessä läheisten kanssa voit muistella lapsuuden ja nuoruuden
kokemuksia, jotka liittyvät luontoon. Jos olet asunut maalla, luonto on ollut
osa arkea ja työtä. Kerro lapsuuden uintireissuista, mustikoiden
poimimisesta, lehmien lypsämisestä ja heinätöistä. Lastenlapset saavat
muistoista arvokasta tietoa siitä, millaista elämä oli ennen vanhaan.
Joku läheisistä voi innostua kirjoittamaan ylös muisteluita tai nykyisin on
myös helppoa tallentaa puhetta puhelimen nauhoitustoiminnolla.
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VALOKUVAT
Valokuvat menneiltä vuosilta ovat mainioita muistojen
herättäjiä. Ota esille omat valokuva-albumisi. Millaisia
luontoon liittyviä kuvia löydät? Toistuuko kuvissa jokin
tietty paikka? Millainen merkitys paikalla on sinulle?
Muistele omien valokuvien avulla elämäsi
luontokokemuksia.

Valokuvaaja tuntematon/Journalistinen
kuva-arkisto/Alma Media/Uuden Suomen
kokoelma
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KESÄMÖKKI JA SAUNA
Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli puoli
miljoonaa kesämökkiä. Usein mökille on kokoonnuttu
perheen ja sukulaisten kanssa yhdessä. Oletko sinä
viettänyt aikaa kesämökillä? Millainen se oli/on?
Millainen maisema mökiltä avautui? Oliko mökki järven
vai meren rannalla? Oliko siellä kallioita, joilla oli mukava
istuskella? Ehkäpä mökki oli suojaisassa paikassa
metsän keskellä? Minälaista puuhaa mökillä oli? Ehkä
puiden tekoa, kalastusta, rentoutumista riippukeinussa,
uimista ja saunomista?

Saunominen on oleellinen osa mökkielämää. Mitä
kaikkea saunomiseen kuului? Vedenkantoa,
kiuastulien ylläpitoa, vihdan/ vastan tekoa,
löylyistä järveen pulahtamista. Kenties sait nauttia
savusaunan lempeistä löylyistä?
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METSÄSTYS JA KALASTUS
Metsästys ja kalastus on luonnossa liikkumista
parhaimmillaan. Se on kuulunut monen suomalaisen
elämään läpi elämän. Oletko sinä käynyt hirvi- tai
jänismetsällä tai talvisilla pilkkireissuilla? Minkälaisia
muistoja sinulla on metsästys- ja kalastusreissuilta?
Millaisella porukalla metsällä on käyty? Ehkäpä sinulla on
ollut oma koira apurina? Miltä maistui termoskahvit
metsällä, hirvisoppa peijaisissa tai paistettu kalansaalis.
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RENTOUDU

MIELIPUU-HARJOITUS
Tässä harjoituksessa otat mielessäsi yhteyden
mielipuuhusi. Voit laittaa taustalle luonnonääniä
soimaan. Mieti, millaisessa metsässä sinun mielesi
lepää?
Onko sinulla mielipuu? Millainen se on? Miltä
mielipuusi tuoksuu? Muistele, millaisia kokemuksia ja
muistoja mielipuuhusi liittyy? Mieti, millaiseen puuhun
haluaisit nojata, kun tarvitset levähdystä ja energiaa?
Voit viipyä mielipuusi luona haluamasi ajan ja palata
sinne aina kun kaipaat rauhaa.
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MIELIPAIKKAHARJOITUS
Kun ei ole mahdollisuutta lähteä luontoon, voit kuvitella
mielessäsi sinulle tärkeän paikan luonnossa, jossa haluaisit
olla. Valitse kotoa rauhallinen paikka, jossa voit joko istua tai
olla makuulla, kumpi tuntuu paremmalta.
Suomen Mielenterveysseuran suunnittelema
harjoitus auttaa sinua rentoutumaan kuvittelemalla
itsesi sinulle mieluisaan paikkaan.

Klikkaa tästä:
https://soundcloud.com/user-582035810/rentouttava-paikka
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LUONNON ÄÄNET RENTOUTTAVAT
Rentoutuminen luontoaiheisen musiikin avulla
Rentouttavaa musiikkia on kuunneltavissa esim. Spotifyn
eli musiikin suoratoistopalvelun kautta. Esimerkiksi
hakusanoilla relaxing, nature, nature sounds,
mindfulness voit löytää rauhoittavaa musiikkia.
Hakusanalla Luonnossa on tällä hetkellä saatavilla
seitsemän erilaista luontotallennetta, esimerkiksi
juhannusaatto Lapissa ja koski Kainuussa.

SPOTIFY
Spotify on musiikin suoratoistopalvelu. Ilmaisessa
versiossa on välillä kuunneltava pakollisia mainoksia, jotka
keskeyttävät kuuntelun. Maksullinen versio (9,99 €/ kk) on
monipuolisempi ilman mainoksia.
Klikkaa tästä: https://www.spotify.com/fi/

HYVÄN MIELEN METSÄKÄVELYT
Suomen Mielenterveyseura on julkaissut neljä videota eri vuodenajoilta.
Videoita katsoessa pääset metsäkävelylle omalla kotisohvallasi.
Klikkaa tästä:
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ympärist
ö-ja-luonto/hyvän-mielen-metsäkävelyt
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TUTUSTUMISEN ARVOISTA
Jo edellä maimittujen linkkivinkkien lisäksi tässä on vielä kolme hyvää
sivustoa luontoaiheisen materiaalin löytämiseksi.

LUONTOSIVUSTO
Luontoelämyksiä vuodenaikojen mukaan jaoteltuna. Miina Sillanpään
säätiö on tehnyt sivuston, jossa on paljon erilaista näkemistä ja tekemistä
Suomen luontoon liittyen.
Klikkaa tästä: https://www.luontosivusto.fi/

MUISTIPUISTO
Muistipuisto on Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteistyöhankkeena
luotu verkkopalvelu, jossa on tietoa, vinkkejä ja harjoituksia aivoterveyden ja
toimintakyvyn edistämiseksi. Mielen tasapainoa osiosta löydät useampia
videoita rentoutumisharjoituksiin erilaisissa luontotunnelmissa.
Klikkaa tästä: https://www.muistipuisto.fi/

VAHVIKE
Vahvike on Vanhustyön
keskusliiton ryhmä- ja
viriketoiminnan aineistopankki, jota
kuka tahansa voi käyttää.
Klikkaa tästä:
https://www.vahvike.fi/fi/luonto
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SELKOKIRJA
Papuri on internetsivusto, jonka avulla voi tehdä verkkokirjoja. Verkkokirja on
netissä oleva kirja, jota voi lukea tietokoneen tai tabletin näytöltä.
Voit tehdä nojatuolimatkan maailman ympäri selaamalla kuvakirjaa, joka
aukeaa allaolevasta linkistä. Siihen on koottu maisemia eri puolelta
maailmaa. Kenties olet joskus matkustanut itsekin, voit samalla muistella
menneitä matkoja. Jos innostuit, voit tehdä omia kirjoja haluamastasi
aiheesta yhdessä jonkun kanssa.

Matka maailman ympäri -selkokirja

Klikkaa tästä:
http://papuri.papunet.net/lue/12054/1403f51faee8865dab0f5b49a0d1da60/#/
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