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Green care, vihreä hoiva, ei ole 
uusi keksintö, vaikka englan-
ninkielinen termi helposti hä-
mää niin luulemaan. Kautta ai-

kain ihmiset ovat hoitaneet itseään vetäy-
tymällä luontoon, hakemalla sieltä voimaa 
ja suojaa. Oikeassa luonnossa vallitsee sän-
tillinen epäjärjestys. Kaikki on luovasti vink-
sin vonksin, ja lopputulos hurmaa harmo-
niallaan. Ihminen tuntee vetoa luontoon, 
joka on samanaikaisesti villin vapaa ja rau-
hoittava. Luontoyhteyteen voi riittää pieni 
kaistale puutarhaa, tuttu metsäpolku, lin-
tujen laulu tai koivujen tuoksu kesäsateen 
jälkeen. Luotolahden Kuntoutuksen mai-
semassa Suomenniemellä pääsee osallisek-
si kaikesta tästä ja vielä enemmästä.

Luonto hoivaa 
pyyteettömästi

KOTIPLUS OY:SSÄ ON PITKÄ KOKEMUS GREEN CARE AJATTELUSTA
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LÄHILUONTO KUMPPANINA

Luotolahden Kuntoutuksen emoyhtiön 
Kotiplus Oy:n yrittäjä Ari Rautio sanoo so-
siaalipsykiatriseen kuntoutukseen erikois-
tuneessa yrityksessä uskotun asiaan ja to-
teutetun vihreää hoivaa jo niin pitkään, 
kymmenkunta vuotta, että kesti aikansa 
tajuta tällaista toimintatapaa edistettävän 
nyt Green Care -konseptina meillä ja maa-
ilmalla.

Luotolahden Kuntoutuksessa Suomennie-
mellä ja Kotiplus Oy:n toisessa palveluko-
tiyksikössä Savitaipaleella luonnon hoivaa-
via ominaisuuksia on hyödynnetty alusta 
pitäen.

Tulevina vuosina luontoon tukeudu-
taan entistä enemmän, sillä Luotolahden 
palvelukodin ympäristöön, 22 hehtaa-
rin aarnimaiseen metsään, rakennetaan 
luontopolusto, jonka leveimmällä reitil-
lä pääsevät kulkemaan myös liikuntara-
joitteiset retkeilijät apuvälineiden avul-
la. Polkujen varrelle tulee opasteita sekä 
luonnossa liikkumiseen innostavia toi-
mintapisteitä.

”Tarkoitus on, että täällä luonnossa voi liik-
kua kaikkina neljänä vuodenaikana”, Rautio 
painottaa. Talvella, kun luonto on laskeutu-
nut lepoon, on mahdollisuus silloinkin teh-
dä monia luontohavaintoja, tutustua vaik-
kapa valkohäntäpeuroihin, joita Luotolah-
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den väki on ruokkinut talvisaikaan omenil-
la, leivillä ja perunoilla.

”Aluksi ruokintapaikalla kävi kolme peu-
raa, viime talvena muutama lisää”, Ari Rau-
tio kertoo. Valkohäntäkauriiksi nyttemmin 
ristitty eläin tarvitsee ankarimpina aikoina 
vuodesta ihmisen apua, koska luontoom-
me alun perin kuulumaton hirvieläin ei 
pärjää huolenpidotta.

KOULUTUSTA OMASTA TAKAA

Huolta on pidettävä myös kanssaihmisistä, 
heikoimmista ja rikkinäisimmistä, ja tähän 
työhön on Kotiplus Oy:ssa panostettu ai-
na. Psykiatrisen, ammattimaisen hoidon ja 
luonnon terapeuttisen voiman konstit yh-
distävää ekopsykiatrista koulutusta on vain 
vielä vaikea saada mistään.

”Olemme kouluttaneet itse työntekijöi-
tämme ja syksyllä aloitamme yleiskoulu-
tuksen Suomen Green Caren toimesta”, Ari 
Rautio sanoo. Kotiplus Oy painottaa työn-
tekijöiden osallisuutta toiminnan suunnit-
telussa ja toteutuksessa. 

Siinä missä Luotolahden yksikkö hyödyn-
tää metsäluonnon läheisyyttä Savitaipa-
leen kirkonkylässä sijaitseva palvelukoti pa-
nostaa puutarhaan.

Savitaipaleella palvelukodin työntekijöistä 
jokainen on saanut ideoida karttapohjalle 
omanlaisensa puutarhan. Palvelukodin ku-
peessa oleva viheralue on tarkoitus ehostaa 
terapiapuutarhaksi, jossa on mukava käys-
kennellä ja jonka ilme vaihtuu vuodenaiko-
jen mukaan. Puutarha-alan ammattilainen 

työstää lopullisen suunnitelman työnteki-
jöiden ajatusten pohjalta.

Puutarhalle on nimi jo valmiina. Siitä tu-
lee Säkkijärven polkka. Nimen antaja sei-
soo tukevasti juurillaan pihamaalla: tammi, 
joka on kasvanut paikoilleen Säkkijärveltä 
peräisin olevasta terhosta.

”Asukkaiden omaiset ovat olleet tyytyväi-
siä suunnitelmiimme”, Rautio sanoo.

Kotiplus Oy:n yrittäjä Ari Rautio mittaa haltuunsa sylillisen verran maalaismaisemaa. 
Luotolahden Kuntoutuksen pihapiirin vanhan navetan rauniot kertovat ajasta, jolloin 
paikalla toimi Suomenniemen vanhainkoti. Näille tantereille mahtuu niin suunniteltu 
palvelukodin laajennus kuin vaikkapa kahvitteluhetkiin kutsuva rauniopuutarha.

Kotiplus Oy:n uuden puutarhan nimeksi tulee Säkkijärven polkka. Nimi juontaa puutar-
han nimikkotammesta. Puun terho on peräisin Säkkijärveltä, nykyisen rajan takaa.
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LINNUILLEKIN KOTEJA

Iloisia ovat puutarhasta aikanaan asukkaat-
kin. Vihreyden helmassa pääsee rauhoit-
tumaan, mutta luonnossa on myös lupa 
päästää tunnetiloja valloilleen tai askarrella 
aikansa kuluksi. 

Molempien yksiköiden asukkaiden ja hen-
kilökunnan käytössä on lisäksi mökkikak-
sikko Rysäniemessä Saimaan Iesselän ran-
nalla. Toisessa mökeistä voi välillä piipah-
taa sivistyksen parissa, koska kiinteistöön 
on vedetty sähköt, kun taas toinen on erä-
mökki, jonne voi vetäytyä erakkomaisem-
paan rauhaan.

”Meillä on kalastusluvat kunnossa, joten 
voimme kokoontua tänne isollakin poru-
kalla kalastelemaan”, Ari Rautio kertoo.

Rysäniemessä voi seurata myös lintujen 
puuhia, sillä linnunpönttöjä on ripustet-
tu taajaan rannan puihin. Linnunpönttö-
jen tuotanto on yrityksen omissa käsissä, 
sillä Luotolahden yksikössä työskentele-
vän virikeohjaaja Markku Kirsin ohjauk-
sessa syntyy koko ajan uusia asuntoja sii-
vekkäille.

Puutyöpajassa työtä tehdään siinä rytmis-
sä kuin se asukkaista kulloinkin tuntuu 
parhaalta. Jo se, että välillä vedetään työ-
haalarit ylle ja tullaan sahanpurun tuok-
suiseen pajaan, on kuntouttavaa ihmisil-
le, joilla on takanaan pitkiä jaksoja laitos-
hoidossa.

Luotolahden pajassa ei kelloteta kenen-
kään työskentelyä, mutta linnunpönttöjen 
määrämitoista pidetään kiinni, jotta kirjo-
siepot siinä missä varpuspöllötkin löytävät 
kodikseen sopivan.

LUOTTAMUS LÄHTÖKOHTANA

Asukkaat ovat mukana myös luontopo-
luston toteuttamisessa kukin jaksamisen-
sa mukaan. Uusiakin juttuja on viritteillä. 
Markku Kirsi miettii jo miten Suomennie-
men kunnan tunnuslinnusta, käestä, saisi 
teematuotteen, jota Luotolahdessa voitai-
siin valmistaa.

Kuopion teatterissa pitkään puuseppänä 
työskennelleeltä Kirsiltä eivät luovuus ja 
kärsivällisyys lopu kesken. Markku Kirsin 
tavoin talon muut miestyöntekijät luovat 
vakautta yksikön miesvaltaisen asukaspo-
rukan arkeen.

”Meillä on Luotolahdessa yövuorossa aina 
joku miehistä”, Ari Rautio kertoo talon pe-
riaatteista, joihin kuuluvat myös keskinäi-
nen luottamus ja avoimuus.

Samaan hengenvetoon Rautio antaa ke-
huja molempien palvelukotien henkilö-
kunnalle. ”Työntekijät ovat pysyneet pit-
kään yrityksen palveluksessa ja jokainen 
hyödyntää omia vahvuuksiaan työnteos-
sa.”

Perheyritys, jossa Ari Raution lisäksi ovat 
osakkaina Aila-vaimo ja poika Iikka, työl-
listää 20 henkeä, joiden työpanos jakautuu 
14-paikkaisen Luotolahden Kuntoutuksen 
ja 18-paikkaisen Savitaipaleen palvelutalon 
kesken. 

Lähtökohtana Kotiplus Oy:n yksiköissä on, 
että perushoito on vähintään hyvää ja kun-
touttavasta otteesta ei tingitä. Asukkaiden 
henkilökohtaisesta hygieniasta ja siistey-
destä pidetään kiinni: puhdas olo tukee ih-
misyyttä ja osallisuutta.

Yksiköissä on myös omat keittiöt, mitä 
Rautio pitää tärkeänä asiana: keittiön tuok-
sut ja äänimaailma luovat kotoisan tunnel-
man. Lieden lämmössä syntyvät tarvitta-
essa myös retkieväät luontoreissuille tai 
puutarhakestien tarjoilut tarvittaessa – sii-
nä yksi mauste lisää yrityksen Green Care 
-ajatteluun.    
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Virikeohjaaja Markku Kirsi on yhdessä Luotolahden asukkaiden 
kanssa valmistanut linnunpönttöjä puutyöpajassa. Tässä talo-
tehtaassa ei tunneta kellokorttia, mutta määrämitoista pidetään 
kiinni.

Kesä, koivut ja pilkehommat ovat osa kuntouttavaa arkea Luo-
tolahdessa.


