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Työtehoseura viettää parhaillaan 
90-vuotisjuhlavuottaan ja on 
koko historiansa ajan edistänyt 
yritysten työntekijöiden työ-

hyvinvointia muun muassa työn tuotta-
vuutta ja turvallisuutta edistämällä. Riittä-
vä lepo ja virkistys on oleellinen osa hy-
vinvoivaa työntekijää. On myös oleellista 
edistää näitä palveluja tuottavien yritysten 
toimintaa ja siitä LIVE-hankkeessa on pit-
kälti kysymys.

TERAPEUTTINEN 
PUUTARHATOIMINTA JA 
ELVYTTÄVÄN YMPÄRISTÖN 
VAIKUTUKSET
Tuomo Salovuori Sininauhaliitosta kertoi 
esityksessään, miten puutarhoja on jo am-
moisista ajoista saakka käytetty lisäämään 
henkistä hyvinvointia, rauhoittamaan, el-
vyttämään ja voimaannuttamaan ihmi-
siä. Vuosisatoja, kenties -tuhansia vanhat 
japanilaiset puutarhat, luostarien puutar-
hat ja hautausmaat kertovat meille siitä, 
että vihreän ja kauniin ympäristön merki-
tys ihmisen hyvinvoinnille on ymmärret-
ty jo iät ajat sitten. Puutarhoja on käytetty 
kuntoutukseen jo pitkän aikaa myös Suo-
messa, esimerkkeinä vankiloiden ja mieli-
sairaaloiden pihat, joissa kauniissa ja rau-
hoittavassa ympäristössä työskentely on 
toiminut ja toimii edelleen kuntouttava-
na toimintana.

Tuomo Salovuoren mukaan nykyään ko-
rostetaan ”puhumalla paranemista”, teke-
minen terapiana on päässyt unohtumaan. 
Puutarhanhoito on sosiaalista ja terapeut-
tista tekemistä, jonka avulla ja ohessa hen-
kilö sosiaalistuu ja integroituu yhteisöön. 
Erilaisissa puutarhatöissä keskittymiskyky 
harjaantuu, suunnattu tarkkaavaisuus el-
pyy ja ongelmanratkaisukyky kehittyy te-
kemisen ohessa. Salovuoren mukaan voi-
maantuminen alkaa, kun ympäristö on 
terveyttä tukeva ja henkilö saa hyvää oh-
jausta. Osallisuuden tunne ja onnistumi-
sen kokemukset sekä uuden oppiminen 

Hyvinvointia 
puutarhasta 
– virkistystä 
viherympäristöstä

Kauniina elokuisena päivänä kokoontui joukko 
luonnosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista 
kiinnostuneita maaseutuyrittäjiä ja alan asiantuntijoita 
TTS Lönnrot Opistolle Sammattiin. TTS:n koordinoiman 
LIVE-hankkeen järjestämän päivän teemana oli 
hyvinvointia puutarhasta ja luennot keskittyivät 
erityisesti viherympäristön käyttöön terapeuttisena 
ja elvyttävänä elementtinä. Tilaisuudessa oli myös 
mahdollista verkostoitua muiden alan yrittäjien ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
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Omenat aktivoivat monia aisteja ja ovat erittäin moni-
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vahvistavat henkilön toiminnallista iden-
titeettiä. Luento antoi ajattelemisen ai-
hetta ja vahvisti kuulijoiden käsitystä vi-
herympäristön vaikutuksesta sekä kehon 
että mielen hyvinvointiin. 

PUUTARHATOIMINTA 
TOIMINTATERAPEUTIN 
TYÖVÄLINEENÄ
Auli Laine AulisPalveluista kertoi luen-
nossaan puutarhan soveltuvan loistavas-
ti monipuoliseen kuntoutukseen, jota voi 
täydentää esim. eläinavusteisella terapial-
la.  Terapeuttisen viherympäristön ei aina 
tarvitse olla suuri puutarha tai puisto, vaan 
eri aisteja ja motorisia taitoja voidaan har-
jaannuttaa pienimuotoisenkin toiminnan 
avulla. Hänen kuvailemassaan esimerkki-
tapauksessa kuntoutuksen välineinä käy-
tetään omenapuuta ja lampaita. Omenoi-

den poiminta puusta, puun ravistelu, ome-
noiden kerääminen puun alta ja niiden la-
jittelu hyviin ja huonoihin vaatii aivojen ja 
jäsenten yhteistyötä. Näin muun muassa 
hahmottaminen ja erilaiset otteet harjaan-
tuvat. Aistien aktivoimiseksi voidaan ome-
noita myös haistella ja maistella, puun run-
koa ja lehtiä tunnustella, kuunnella putoa-
vien omenoiden ääniä ja tuulen huminaa 
lehvästössä. Omenoita voidaan pilkkoa ja 
syöttää eläimille, jolloin motoriset taidot 
saavat lisää harjoitetta ja aistit lisää ärsyk-
keitä. Lisäksi eläinten hoivaaminen synnyt-
tää useimmille mielihyvän tunteita. Myös 
pienemmässä mittakaavassa toteutettava 
puutarhatoiminta on hyvä kuntoutuksen 
väline. Parvekkeelle tai vaikkapa vain ikku-
nalaudalle voi tehdä kylvöksiä, istuttaa ja 
hoitaa kasveja ja nauttia niiden kasvusta, 
väreistä ja tuoksuista. 

ELIAS LÖNNROT  ROHDOSKASVIT 
JA YRTTITARHA
Hannele Lahtinen Työtehoseurasta valot-
ti osallistujille Elias Lönnrotin (1802–1884) 
elämän vaiheita Sammatin pienestä Paik-
karin torpasta, kansanperinteen kerääjäksi, 
runoilijaksi, lääkäriksi, yrttilääkinnän asian-
tuntijaksi, suomalaisuuden ja suomen kie-
len esitaistelijaksi ja Helsingin yliopiston 
professoriksi. 

Kalevalan ja Kantelettaren koostamisen li-
säksi Elias Lönnrot laati muun muassa en-
simmäisen suomenkielisen kasvion Flo-
ra Fennican. Hän kirjoitti myös teoksen 
Suomalaisen Talonpojan Kotilääkäri, jossa 
korostetaan puhtauden, raittiuden ja ro-
kotusten merkitystä. Lönnrot ymmärsi jo 
tuolloin, että tautien ehkäisy on helpom-
paa, kuin niiden hoito. 

TTS:n puutarha-alan kouluttaja, Mats Wikström esitteli rakenteilla olevaa Elias 
Lönnrotin virkistyspuutarhaa ja tutustutti yleisön eri istutusalueiden kasveihin. 
Tuoksujen puiston upea muuri ja kiveykset sekä runsas määrä erilaisia kasveja 
ihastutti ja herätti keskustelua. Erityisesti mielenkiintoa herättivät kaaren muotoon 
taivutetut omenapuut sekä parhaillaan kukkivat, perhosia houkuttelevat syyssyri-
kät. Uutuutena nähtiin myös perinteisen puolukan uudenlainen käyttötapa. Kuva: 
Sakari Alasuutari
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Lönnrot muutti takaisin synnyinseudul-
leen Sammattiin viettämään eläkepäiviä 
ja hoiti sairaita kasveista valmistamillaan 
lääkkeillä. Monelle on tuttua piharata-
mon käyttö haavojen hoidossa ja kamo-
millan käyttö rauhoittavana teenä. Lönn-
rotin muistoa ja työtä kunnioittamaan 
TTS Lönnrot-opistolle Sammattiin perus-
tetaan Eliaksen yrttitarha, jonne kerätään 
kasvamaan Lönnrotin aikaisia, parantavia 
rohdoskasveja kaiken kansan tutustutta-
vaksi.

PYSÄHDY PUUTARHAAN  AISTI 
YMPÄRISTÖSI
Oili Sinilehto Työtehoseurasta esitteli 
projektia, jossa miten puutarhamyymäläs-
tä tehtiin kiinnostava, aistimuksia ja pie-
niä elämyksiä tarjoava koko perheen koh-
de. Vaikka projektissa panostettiin pal-
jon asiakkaille ilmaisten elämysten tuot-
tamiseen, saavutettiin samalla myynnin 

lisäystä. Oili Sinilehto kertoi, miten pie-
netkin uudet aistimukset voivat olla elä-
myksiä – eipä heti uskoisi, että Suomes-
sa on jo kouluikään ehtineitä lapsia, jotka 
eivät ole koskaan astuneet paljaalla jalal-
laan nurmikolle. Elämysten tuottamisessa 
pitäisi muistaa, että joskus pienetkin asiat 
voivat olla suuria ja helposti toteutettavat 
ideat saada paljon iloa aikaan. Usein toi-
mimme pääasiassa näköaistimme varas-
sa ja katselemme mielellämme kauniita 
maisemia. Ympäristömme tarjoaa paljon 
virikkeitä myös muille aisteille, kuten kas-
vien ja maan erilaiset tuoksut, lintujen lau-
lu, veden lorina, hiekan rahina jalkojen alla 
tai tuulen tuntu iholla. Aistittavia asioita 
on luonnossa valtavasti ja lisäksi ne muut-
tuvat vuodenaikojen mukaan. Yleisö sai 
tehtäväkseen harjoitella aistimista ja poi-
mia eri aistien elämyksiä iltapäivän puutar-
hakierrokselta. 

LUONNON HYÖDYNTÄMINEN 
HOIVAKODIN TOIMINNASSA
TTS Lönnrot Opiston kiinteistössä toi-
mivan Hoivakoti SyysViirun toimitusjoh-
taja Tanja Peltoniemi kertoi palvelukes-
kuksen toimintaperiaatteista ja kasvien 
ja puutarhan hyödyntämisestä sen toi-
minnassa. Tutkimuksissa on todettu, mi-
ten viherympäristön tai pienenkin luonto-
elementin näkeminen rauhoittaa, nostaa 
stressin sietokykyä ja auttaa sietämään ki-
pua. Siksi myös SyysViirussa halutaan tar-
jota vihreän ympäristön lisäksi vihreyttä 
myös sellaisille asukkaille, jotka eivät pys-
ty enää ulkoilemaan. Tanja Peltoniemi ker-
toi, että toiminta kasvien parissa, vaikkapa 
kukkien kastelu, on monelle hyvin tärkeä 
ja suuri ilon aihe. Kasvien hoidosta hyötyy 
kumpikin osapuoli – ihminen hoitaa kas-
veja ja kasvit hoitavat ihmistä!     

Hyvinvointia puutarhasta – teemapäivän esitykset löyty-
vät: www.tts.fi /greencare

Pihapiirin vanhin rakennus, 1920-luvulla rakennettu Männistön mökki on kunnostettu ja avattu 
yleisölle tänä keväänä. Mökissä voi tutustua emäntien jokapäiväisiin työvälineisiin vuosikymmenten 
takaa. Mökin kamarit on sisustettu näyttelyhuoneeksi, kahvilagalleriaksi, emännän työhuoneeksi sekä 
emännyyskoululaisten huoneeksi. Männistön mökin kahvila on avoinna jälleen ensi kesänä, talviai-
kaan tilauksesta. Mökissä voi järjestäämyös kokouksia ja pienimuotoisia juhlia. Kuva: Sakari Alasuutari


