Tampere 30.11.2016 ja Pori 3.2.2017

Luonnossa itsestään tapahtuvat hyvinvointivaikutukset + mielentaidot
Viitekehyksinä mm. tutkittu tieto luonnon hyvinvointivaikutuksista, käyttäytymistieteet (mm.
kognitiivinen käyttäytymisterapia, positiivinen psykologia, hyväksymis- ja omistautumisterapia)
sekä mindfullness.
Tavoitteena psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen
• Pihalla, puistossa, puutarhassa tai metsässä
• Yksin tai yhdessä
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Teoriaa luonnon hyvinvointivaikutuksista
•
•
•
•
•

Luonnon hyvinvointivaikutuksia tutkittu mm. eko- ja ympäristöpsykologian, terveystieteen,
metsätalouden, ympäristösuunnittelun ja luontoliikunnan aloilla
Samanlaisia tutkimustuloksia ympäri maailmaa
Luonnossa hyvinvointivaikutuksia tapahtuu itsestään (Hartig ym. 1996)
Vaikutuksia mm. verenpaineeseen, stressiin, mielialaan, diabetekseen, sairaudesta
toipumiseen, tarkkaavuuteen
Viheralueiden vaikutus koettuun hyvinvointiin, ulkoiluun ja elinikään (de Vries ym. 2003,
Ellaway ym. 2005, Maas2006)

Luonnossa
vietetty
aika

Tutkitut vaikutukset

10 min

Verenpaineen/ stressihormonien lasku

20 min

Mielialan koheneminen

60 min

Tarkkaavaisuuden koheneminen

2t

Elimistön puolustusmekanismit elpyvät

5 t/ kk

Positiivisten tunteiden lisääntyminen

3 pv
luontoretki

Immuunipuolustus paranee (hyvien tappajasolujen määrä kasvaa)
Syöpää vähentävien proteiinien määrä lisääntyy Stressihormonien määrä vä̈henee
Veren sokeriarvot paranevat/normalisoituvat
Kohonnut verenpaine laskee
Masennus ja vä̈symys vähenee
Elinvoimaisuuden tunteen lisääntyminen
(Lee ym. 2010)

Hyvinvointivaikutukset perustuvat mm.
•
•
•
•

Sisäänrakennettu reagointitapa (Kaplan & Kaplan 1989, Ulrich, Korpela ym. 2002, Hietanen
ym. 2006)
Lumoutumisen kokemukset luonnossa (Kaplan & Kaplan 1989)
Metsien ja puiden antimikrobiset yhdisteet (Li 2010)
Ympäristön välillinen vaikutus (de Vries ym. 2003, Hartig ym. 2003, Ball ym. 2001, Pretty
ym. 2007)
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Metsämieli- harjoitukset
Harjoituksia yli 100
Luonnon hyvinvointivaikutusten tutkiminen, kokeileminen ja oppiminen
Eri mittaisia ja tasoisia harjoituksia:
SIEMEN: Hiljentyminen, rauhoittuminen, virkistyminen
TAIMI: Ajatusten ja tavoitteiden selkiyttäminen
PUU: Ajatusten kirkastaminen muutoksissa ja haastavissa elämäntilanteissa

Harjoittelun hyötyjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metsän hyvinvointivaikutuksista nauttiminen
Metsässä oleminen, läsnäolo ja hiljentyminen
Mielen vapaa vaeltelu ja ajatusten tuulettelu
Elämänvaiheen pohdiskelu
Itsetuntemuksen syventäminen
Omien tavoitteiden täsmentäminen ja itsensä kehittäminen
Surun, huolien ja murheen keventäminen
Kivun hyväksyminen, vähentäminen ja kivun kanssa elämisen harjoittelu
Haasteiden ja ristiriitatilanteiden punninta
Valintojen ja päätösten pohdinta
Hyvinvointi- ja voimavarataitojen päivittäminen
Omien ajatusten, uskomusten ja odotusten punnitseminen
Elämän kohtuullistaminen ja riittävyyden kokemus
Stressin helpotus ja ajanhallinnan taidot
Palautuminen ja elpyminen
Terveysliikunta ja rentoutuminen
Lumoutuminen ja luonnon kauneudesta nauttiminen
Ystävien ja lähimmäisten kanssa yhdessä liikkuminen

ESIMERKKIHARJOITUS:
LUONTOMUISTI
1. Millaisia mielikuvia metsän ajatteleminen herättää sinussa?
2. Mieti, mikä on mielituoksusi luonnossa. Mitä tulee mieleesi ensimmäiseksi?
3. Millainen äänimaisema tulee mieleesi, kun ajattelet metsää?
4. Millaisia tunnelmiin tai tunteisiin mielesi sinut johdattelee?
5. Milloin ja miten suuntaat luontoon aistimaan lisää?
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Vinkkejä oman hyvinvoinnin lisäämiseksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altistu luonnolle
Pysähdy, ihastele ja aisti
Mitä voisit kysyä itseltäsi luonnossa ollessasi?
Tutki luontoa eri vuodenaikoina
Tekemisen ja olemisen tasapaino
(Työ)päivän lomaan?
Lähiluonto haltuun
Tee luonnossa liikkumisesta rutiini!
Vieraile mielipaikoissasi mahdollisimman usein
Aloita harjoittelu elämän suvantovaiheessa

Lisätietoa Metsämielestä
KIRJAT:
•

Metsämieli – Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin (Arvonen, Sirpa
2014.)
Metsämieli – Kehon ja mielen kuntosali (Arvonen, Sirpa 2015.)

•

www.facebook.com/Metsamielimenetelma/

•
•

www.metsamieli.fi
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-jaoppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/metsamieli
harjoituksia.aspx

•

SOME:
INTERNET:

TAPAHTUMAT/ KOULUTUKSET/ LUENNOT jne.
• Tilauksesta, ks. Metsämieli- ohjaajat sivulta: http://metsamieli.fi/Metsaemieli-ohjaajat/
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