
Nautitaan 
luonnosta! 

Hyvinvointia 
ikääntyvälle

Miina Sillanpään Säätiö

22.4.2021





Terveys- ja 
hyvinvointihyödyistä 
voidaan puhua, kun 
luontoympäristöstä 
saadaan enemmän 
myönteisiä kuin kielteisiä 
vaikutuksia ja kun 
vaikutuksia voidaan mitata. 
(Tyrväinen ym. 2018)
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Nautitaan luonnosta! -toiminnan lähtökohdat  

• Omaishoitajuus on vaativaa ja sitovaa edellyttäen arjen 
rakentamista hoidettavan auttamisesta käsin. 

• Yhä useammin omaishoitaja on iäkäs puolisoaan hoitava henkilö, 
mikä lisää omaishoitajan kuormittumisen ja uupumisen riskiä. (THL 
2021).

→Ikääntyvien omaishoitoperheiden koetun hyvinvoinnin 
kohentuminen luontoperustaisen toiminnan avulla. 

→Kuu kiurusta kesään -hanke yhteistyössä Omaishoitajaliiton ja sen 
paikallisyhdistysten, Sininauhaliiton sekä Suomen 
Luonnonsuojeluliiton kanssa.





”Omaishoitotyö on raskasta 
ja stressaa. 

Rauhoituin ja rentouduin 
luonnossa.”

Voimavaroja ja 
innostusta  omasta 

hyvinvoinnista 
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arjesta. 
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uusia ystäviä.

Turvallisuutta ja 
helppoutta 
luonnossa 

liikkumiseen



”Ennen menin ulos lenkille, nykyään
menen ulos nauttimaan luonnosta. Annan 
aikaa luonnolle ja itselle.”



Materiaalia ja lisätietoa

• Nautitaan luonnosta! -toiminnan kuvaus
• https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/kuu-kiurusta-kesaan/
• https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/nautitaan-luonnosta

• Maksuton Luontosivusto www.luontosivusto.fi sisältää suomalaiseen 
luontoon ja vuodenaikoihin liittyviä elämyksiä, tekemistä ja tietoa 
muun muassa videoiden, kuvien, tarinoiden ja tietovisojen muodossa.

• Nautitaan luonnosta -korttipakka
• Voi tilata osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi
• Harjoitukset löytyvät myös Luontosivustolta 

https://www.luontosivusto.fi/luontoharjoituksia/
Lisätietoa:
anne.rahikka@miinasillanpaa.fi
helena.launiainen@miinasillanpaa.fi
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Kiitos mielenkiinnosta!


