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Nina Pyykkönen, Mind Dynamics Oy, Hyvinkää



Meikäläinen
◦ Nina Pyykkönen, 
◦ erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti
◦ Yksilöpsykoterapeutti YET (Valvira, KELA), Ryhmäpsykoterapeutti ET (Valvira, KELA)
◦ Työnohjaaja (STOry)
◦ Joogaopettaja (RYT200), Asahi- ja Mindfulness-meditaatio –ohjaaja
◦ Yritys Mind Dynamics Oy, sen alla myös Maitri Yoga -hyvinvointikeskus

◦ Psykologi-, psykoterapia-, konsultaatio- ja työnohjauspalvelut
◦ Koulutus
◦ Työhyvinvointi 
◦ Jooga, Asahi, Mindfulness-meditaatio -> erilaiset tunnit, kurssit ja workshopit

◦ Mies, 2 lasta, 3 koiraa, ruuhkavuodet ja paljon epäjärjestystä



Naturefulness-palvelut
◦ Perustuvat kokonaisvaltaisiin kehomielen harjoituksiin

◦ Jooga
◦ Asahi
◦ QiGong
◦ Mindfulness-meditaatio ja tietoisuustaitoharjoitukset

◦ Naturefulness-palvelut vievät nämä harjoitukset luontoon 

◦ Tavoitteena ei kuitenkaan ole vain vaihtelun vuoksi harjoituksen tekeminen ulkona, 
vaan luontoyhteyden löytäminen ja sitä kautta harjoituksen luonnollisten tavoitteiden 
syventäminen
=> Toisin sanoen, harjoituksen tavoitteet ovat samat kuin perinteisessä, sisätiloissa toteutettavassa 
harjoituksessa, mutta luontokokemus toimii harjoituksen merkittävänä syventäjänä 



Mikä on luontoyhteyden merkitys?

◦ Olemme kehomieli, kokonaisuus jossa ei todellisuudessa ole ”kahta”

◦ Mielemme kuitenkin tekee mieli-keho -erottelun kahdesta syystä
◦ se on mielelle ominainen toimintatapa
◦ se on voimakkaasti kulttuuriseen perimäämme sisäänrakennettu tapa ajatella

◦ Nykypäivänä tämä käytännössä tarkoittaa varsin usein sitä, että elämme päämme 
sisällä valtavan stressi- ja informaatiokuorman alla ja keho ”unohtuu” 



…jatkuu

◦ Jotta voimme saavuttaa luonnollisen tasapainon, tulee meidän tulla ”takaisin 
kehoomme”, pois pään sisältä – tähän tarvitsemme
1. Kehomieliharjoitusta
2. Luontoyhteyden kokemista ja vahvistamista

◦ Luontoyhteysmenetelmät perustuvat ajatukseen, ettei luontoa EI KÄYTETÄ (!!) vaan sen 
yhteyteen hakeudutaan (mielellään kohteliaasti lupaa kysyen) ja sitä kautta saadaan 
jotain korvaamattoman arvokasta!

=> Moderni shamanistinen maailmankuva  ?



KOSKA…
KEHOMME ON SISÄÄNKÄYNTI LUONTOYHTEYTEEN 

(olemme biologiaa, ihan kuten puut ja muut eläimetkin!)

🌿🌿
LUONTOYHTEYTEMME ON SISÄÄNKÄYNTI KEHOOMME

(aistimme ympäröivän luonnon kehomme kautta!)

TÄMÄ KOKEMUKSELLINEN KOKONAISUUS ON SISÄÄNKÄYNTI YHTEYTEEN 
KAIKEN ELÄVÄN JA OLEVAISEN KANSSA

⇒Kun tämä yhteys löytyy, koemme lisääntyvää merkityksellisyyttä ja myötätuntoa sekä itseä että toisia 
kohtaan, sekä vähemmän yksinäisyyttä ja suorittamisen pakkoon liittyvää stressiä

⇒Hyvinvointi ei lisäänny vain yksilötasolla, vaan yhteys vie meidät luonnolliseen tilaan jossa kunnioitamme 
elämää ja maapalloa -> sitä, mikä on osa itseä, on mahdotonta vahingoittaa!



Miksi laatusertifikaatti?



Motivoivat tekijät
◦ Asiakkaiden on erittäin tärkeää voida erottaa laadukkaat ja ”valvotut” palvelut muista => 

on tärkeää muistaa, että ihmisten hyvinvointiin tähtäävät interventiot eivät KOSKAAN ole 
yksinkertaisia koska ihminen on monimutkainen otus

◦ Itselle on tärkeää eksplisiittisesti selventää, mitä olen tarjoamassa ja mitä en, mille 
kohderyhmälle ja minkälaisin tavoittein

◦ Henkilökohtainen ja yritykseni toimintatapaan liittyvä motivaattori oli se, että kaikissa 
palveluissani haluan mennä korkea laatu edellä ja markkinoida palveluitani laadun kautta
◦ Esimerkkinä: asiakas pyytää järjestämään skumppajoogaa metsässä. Kieltäydyn kohteliaasti, koska 

skumppajooga ei ole Naturefulness-laadun mukaista palvelua vaan viihdettä. Ts. ne 
hyvinvointitavoitteet, joita palveluilleni asetan, eivät toteudu skumppajoogassa, enkä myöskään 
halua yritykseni profiloituvan ”hauskojen”, vaan merkityksellisten ja laadukkaiden palveluiden 
tuottajana. 

(Kuulostinpa takakireältä. Saatan sitä kyllä ollakin.)



Laatumerkin edellyttämät opinnot
◦ Helposti saatavilla valtakunnallisesti, koska mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina
◦ Opintomaksut ovat edullisia
◦ Paljon kokemuksellisuutta ja harjoituksia jotka pitää oikeasti tehdä ajatuksella
◦ Kirjallisuuteen tutustumista ja sen analysointia

⇒Osio ehdottoman tärkeä laatumerkin näkökulmasta! 
⇒Opintojen suorittaminen edellyttää sitä, että oikeasti AJATTELEN mitä teen, ja että minulla on 

jonkilainen käyttöteoria kaiken sen tekemisen takana

⇒Nähdäkseni GreenCare –palvelut voivat olla laadukkaita vasta, kun ne edustavat sekä 
tiedollista ymmärrystä että kokemuksellista näkökulmaa toimintaan



Laatumerkkityökirja
◦ Edellyttää myös paneutumista! Turha yrittää ”vasemmalla kädellä”, tai oikealla jos olet 

vasenkätinen. 

◦ Laittaa hakijan pohtimaan MIKSI, ja pitää yllä sekä asiakkaan että erityisesti LUONNON 
näkökulmaa! 💚💚
◦ Ei ”hyödyke”näkökulma, vaan nöyrä yhteistyön meininki luonnon kanssa

◦ ”Laatu” on laatumerkin keskiössä koko ajan, ja työkirja edellyttää laadun ylläpitoa 
jatkuvasti – ei pelkästään hakuvaiheessa.

◦ Varaudu siihen, että ensimmäisellä kerralla ei mene sellaisenaan läpi, vaan saat 
täydentää vielä monia kohtia 😀😀



KIITOS!
Tehdäänkö harjoitus?

nina.pyykkonen@elisanet.fi
www.maitri.fi

www.tyhy.webnode.fi

mailto:nina.pyykkonen@elisanet.fi
http://www.maitri.fi/
http://www.tyhy.webnode.fi/
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