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ta, käsittää sekä osaksi luontoa että ’’inhimillistä’’ ympäristöä tai kokonaisvaltaiseksi osaksi luontoa. 

Ekopsykologit käsittävät ihmisen mielen osaksi luontoa; mieli on terve, kun suhde luontoon on 

kunnossa. Ekopsykologien näkemys ihmisestä osana luontoa on hyvin kokonaisvaltainen; olemme 

osa luontoa biologisella tasolla sillä tarvitsemme luonnon tuottamaa ruokaa, vettä ja ilmaa. Tätä 

kutsutaan myös alkuperäiseksi luontosuhteeksi. 

Lapsen suhde luontoon pohjautuu suorille, epäsuorille sekä symbolisille luontokokemuksille. Eri 

ikäisten lasten kokemus suhteestaan luontoon on erilainen. Kaikilla korostuu kuitenkin leikin mer-

kitys luontosuhteen muodostumisessa. Se on keino olla suhteessa ympäröivään luontoon ja tapa 

ymmärtää sitä. Leikki on olennainen osa lapsen tasapainoista kehitystä ja on todettu, että lapsuu-

dessa luontoon sijoittuvilla leikeillä voi olla hyvin pitkäkestoinen vaikutus mielen hyvinvointiin.  

Luonnon vaikutukset mielen hyvinvointiin ilmenivät muun muassa yhteisöllisyyden ja toiminnalli-

suuden kautta. On ehdotettu, että ihmisillä on sisäsyntyinen taipumus reagoida positiivisesti luon-

nonympäristöihin. Luonnolla on todettu olevan voima elvyttää tarkkaavaisuuttamme sekä vähentää 

psykofysiologista stressiä. Se vahvistaa lasten stressinsietokykyä ja vähentää lasten kokemaa negatii-

vista stressiä etenkin silloin, kun luonto konkreettisesti lähellä. Luonto ilmeni myös paikkana, jossa 

sosiaalinen kanssakäyminen oli rikasta. Se hoitaa mieltä suoraan; mielipaikkojen myötä saa mahdol-

lisuuden rentoutua myös yksin.  Ulkoleikit tarjoavat vaihtelevuutta sekä sopivia haasteita sitoutta-

vat ja osallistavat lapsia toimintaan. Syvä osallisuus toiminnassa, joka on sopivan haastavaa, mutta 

vastaa kuitenkin yksilön resursseihin, voi lisätä koettua hyvinvointia.  

Tutkimuksen tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää maailmanlaajuisesti päteviksi, sillä jokainen kokee 

oman suhteensa luontoon eri tavalla, ja samoin myös siitä syntyvät hyödyt mielen hyvinvoinnille. 

Tutkimuksessa olen koonnut yhteen sellaista tietoa, joka voi auttaa kiinnostuneita syventämään 

käsitystään aiheesta. Se on ollut hyödyksi erityisesti oman ammatillisuuteni muokkaamisen kannalta. 

Lasten suhdetta luontoon ja sen vaikutuksia mielen hyvinvointiin on tutkittu melko vähän, joten 

tarvetta erilaisille jatkotutkimuksille olisi.  
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1 Johdanto 

Luonto on aina vetänyt minua puoleensa ja olen pienestä saakka ollut kiinnostunut ympä-

ristöstäni. Ensimmäiseen yliopistovuoteeni saakka olen asunut pienillä paikkakunnilla; 

viimeisimmäksi pienessä syrjäkylässä keskellä metsää järven rannalla. Ollessani lapsi van-

hemmillani oli lypsykarjatila, jota he pitivät yllä aina siihen saakka kunnes menin kahdek-

sannelle luokalle. Olen siis viettänyt lapsuuteni enemmän tai vähemmän lähellä luontoa, ja 

se näkyy muun muassa siinä, että tahdon luonnon läheisyyteen aina tilaisuuden salliessa.  

Kandidaatintutkielman teon lähestyessä aloin pyöritellä mielessäni erilaisia aiheita, joista 

voisin tutkimukseni tehdä. Pohdin eri teemoja laidasta laitaan miettien eniten kuitenkin 

aihetta ympäristökasvatukseen liittyen, kunnes kesän 2015 lopussa erästä lehteä lukiessani 

vastaan tuli käsite luontosuhde. Oikean käsitteen löydettyäni aloin pikkuhiljaa muokata 

tutkimukseni lopullista aihetta. Taustani ansiosta tuntui hyvin luonnolliselta tehdä kandin-

työ sellaisesta aiheesta, joka olisi minulle tärkeä sekä lähellä sydäntä; luonto.  

Nykyisen tietoyhteiskunnan vaatimukset yksilöä kohtaan ja luonnosta irtaantuminen ovat 

ajankohtaisia aiheita, jotka herättävät paljon kysymyksiä. Länsimainen maailma on viimei-

sen vuosisadan aikana muuttunut suuntaan, jossa agraariyhteiskunnasta on siirrytty kohti 

teollisuusyhteiskuntaa. Isovanhempamme ja jopa vanhempamme saattavat muistaa sellai-

sen lapsuuden, jossa luonto oli aina lähellä ja suhde luontoon muotoutui tavallisen arjen 

keskellä. Nykyään lasten mielipaikat ovat pikkuhiljaa siirtyneet sisätiloihin erilaisten pe-

lien, internetin ja sosiaalisen median pariin (Polvinen, K., Pihlajamaa, J. & Berg, P. 2012, 

9). Myös lasten leikki ja leikkitilanteet ovat rajoittuneet yhä enenevissä määrin takapihoil-

le, leikki-huoneisiin ja makuuhuoneisiin, ja enää vain hyvin pieni määrä lapsista viettää 

aikaa metsissä tai muissa luonnonympäristöissä (Ward Thompson, W., Aspinall, P. & 

Montarzino, A. 2008, 135). On kuitenkin muistettava, että mikään ei ole mustavalkoista, 

eikä yhtä maailman kolkkaa koskeva asia ole automaattisesti maailmanlaajuinen. 

Nykyään moni meistä voi huonosti niin henkisesti kuin fyysisestikin yhteiskunnassamme 

kasvaneesta elintasostamme huolimatta; mielenterveysongelmat ovat yleisiä. Moni yksilö 

kärsii muun muassa masennuksesta, ahdistuksesta ja lukuisista muista mielenterveyden 

ongelmista ja monet niistä ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Laajojen väitöstutkimus-

ten perusteella on todettu, että noin puolet aikuisten mielenterveyshäiriöistä alkaa jo ennen 

14 ikävuotta ja kolme neljännestä ennen 24 vuoden ikää. Eri tutkimusten mukaan noin 20–
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25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Koululaisia koskevan kon-

sensuslausuman mukaan mielenterveydenhäiriöt ovat nykyään Suomessa tavallisimpia 

koululaisten terveysongelmia. (Marttunen, M. & Karlsson, L. 2013, 10.) Stressiin ja fyysi-

sen kunnon heikkenemiseen liittyvät sairaudet ovat yhä merkittävämpi syy työpoissaoloi-

hin ja psyykkiseen sairastamiseen. (Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, 

A. 2014, 12.)  

On esitetty, että osasyitä näihin ongelmiin voivat olla muun muassa kaupungistuminen, 

autoistuminen, muutokset ruokavaliossa sekä lisääntynyt informaatioteknologian käyttö, 

jotka kaikki ovat yhteydessä esimerkiksi henkiseen uupumiseen ja vähäiseen liikuntaan 

(Mts., 12). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tutkimuksen aihe on tärkeä niin yleisesti otta-

en kuin tulevan varhaiskasvattajan työnikin kannalta, sillä se voi koota yhteen sellaista 

tietoa, jonka avulla voin saada selville millaisia vaikutuksia luonnossa olemisella voi olla 

psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen jo lapsuudessa. Luonnolle altis-

tumisella on nimittäin todettu voivan olla positiivisia vaikutuksia ihmisen psyykkiseen 

hyvinvointiin (McCurdy, L. E., Winterbottom, K. E., Mehta, S. S & Roberts, J.R. 2010, 

108–109). 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Luontosuhteen määrittelemisen lisäksi halusin liittää aiheeseen jollain tapaa myös lapsen 

hyvinvoinnin, koska se on aiheena kiinnostava ja on ennen kaikkea tulevan työni tärkein 

tavoite. Tämän asian kanssa jouduin painimaan melko paljon, sillä se hankaloitti aiheen 

rajaamista huomattavasti. En halunnut tutkimuksestani tulevan liian rönsyilevä tai pelkkä 

pintaraapaisu, vaan toivoin pääseväni hieman ”syvemmälle”. Ohjauksen ja neuvojen avulla 

päätin lopulta rajata aiheeni pelkkään mielen hyvinvointiin. Tämä tuntui toimivalta päätök-

seltä, sillä olin jo hieman ehtinyt perehtyä kyseiseen aiheeseen keväällä 2015 tehdessäni 

esseetä lapsen mielen hyvinvoinnin tukemisesta. Aiheen valinta- ja rajaamisprosessin myö-

tä lopullinen tutkimukseni tarkoitus on selvittää mitä luontosuhteella voidaan tarkoittaa ja, 

miten tämä voi kytkeytyä mielen hyvinvointiin. Koska olen varhaiskasvatuksen opiskelija, 

on mielekästä sekä tarkoituksellista liittää nämä tutkimani aiheet lapsuuteen.  

Syksyn 2015 aikana tein useita hakuja eri hakusanoilla lukuisista eri tietokannoista ja koe-

tin löytää tutkimukseeni sopivaa aineistoa. Eniten olen käyttänyt kansainvälisiä tietokanto-

ja, koska kotimaisten tietokantojen anti jäi melko suppeaksi. Käyttämiäni hakusanoja ja – 

lauseita olivat muun muassa child-nature-relationship, human-nature-realtionship, relati-

onship with nature, connectedness to nature, wellbeing, children mental health, children 

mental wellbeing, forest school and wellbeing.   

Käytännöllistä on myös ollut käydä läpi lukemieni teosten, tutkimusten ja artikkelien läh-

deluetteloja joiden kautta olen löytänyt hyvin paljon kelvollista lähdekirjallisuutta. Lisäksi 

hyvin hyödyllinen on ollut Nelliportaalin kautta löytyvä ympäristökasvatuksen lehti Envi-

ronmental Education Research. Syksy 2015 meni pääasiallisesti aineiston keruussa ja ai-

neistoon pinnallisesti perehtyessä. Vasta tammikuussa 2016 aloin syvällisemmin perehtyä 

kirjallisuuteen sekä löytämiini tutkimuksiin ja kirjoittaa niiden pohjalta lopullista työtäni. 

Aineistoa olen hakenut lisää myös kirjoittamisen ohella samalla, kun käsitykseni aiheesta 

on muokkaantunut.  

Hakuja tehdessäni kohtasin monia haasteita. Omanlaisensa haasteen tutkielman tekoon toi 

se, ettei aihetta ole tutkittu laajemmin varsinkaan lasten osalta varhaiskasvatusikäisistä 

puhumattakaan. Tämän seurauksena päädyin käsittelemään aihetta laajemmasta näkökul-

masta, mutta koettaen linkittää sen kuitenkin mahdollisimman hyvin lapsuuden konteks-

tiin.  



4  

 

  

Tutkimuksessa olen pyrkinyt noudattamaan yleisiä tutkimusetiikan normeja, jotka kuuluvat 

hyvään tieteelliseen käytäntöön. Hirvosen mukaan näitä ovat muun muassa seuraavat; re-

hellisyys, yleinen huolellisuus, tarkkuus tutkimustyöhön liittyvissä asioissa, eettisesti kes-

tävät menetelmät, avoimuus, muiden tutkijoiden töiden kunnioittaminen ja tutkimuksen 

asianmukainen suunnittelu, toteutus sekä raportointi. Kaikenlainen sepittäminen, vääristely 

sekä toisen tekstin luvaton lainaaminen ja anastaminen ovat tieteellisessä tutkimuksessa 

määritelty vilpiksi, joka on yksi raskaimpia tutkimuseettisiä loukkauksia. (Hirvonen, A. 

2006, 31.) Tämän vuoksi olen tutkimuksessani pitänyt huolen siitä, että lähdeviittaukset on 

merkattu asianmukaisesti. Olen myös pyrkinyt tarkastelemaan lähteitä kriittisesti ja objek-

tiivisesti, vaikka aiheeseen liittyykin henkilökohtainen lataus. 

Tutkimukseni menetelmänä hyödynnän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Luonteeltaan tä-

män kaltainen menetelmä on suhteellisen vapaamuotoinen ilman tiukkoja tai tarkkoja sään-

töjä. Tutkimuksessa käytettävä aineisto on melko laajaa eivätkä sen valintaa rajoita mit-

kään metodiset säännöt, toisinkuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Hyötynä tä-

män kaltaisessa tutkimusmenetelmässä kuitenkin on, että tutkittava ilmiö voidaan kuvata 

suhteellisen laajasti sekä tilanteen vaatiessa lajittelemaan tutkimuksen kohteena olevan 

ilmiön ominaisuuksia. (Salminen, A., 2011, 6.) 

Kandidaatintyössäni tutkin luontosuhdetta sekä sen mahdollisia yhteyksiä lapsen mielen 

hyvinvointiin. Tarkemmat tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä luontosuhteella tarkoitetaan? 

2. Millaisia yhteyksiä luontosuhteella voi olla lapsen mielen hyvinvointiin? 

 

Tarkoituksenani on ensimmäisenä tutkimuskirjallisuuden pohjalta selvittää millaisia mää-

rittelyjä käsitteelle ”luonto” on, sekä koettaa ymmärtää käsite mahdollisimman monipuoli-

sesti. Tämän jälkeen perehdyn tarkemmin siihen, mitä luontosuhteella yleisesti tutkimus-

kirjallisuudessa tarkoitetaan, sekä määritellä myös lapsen suhdetta luontoon.  Tutkimuk-

seeni liitän myös määrittelyn siitä, millaisten asioiden kautta lapsen mielen hyvinvointi 

ilmenee ja, miten lapsen suhde luontoon voi liittyä siihen.   
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3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

3.1 Mitä luonto on?  

 

Luontosuhdetta on vaikea määritellä ennen kuin ymmärretään, mitä sana luonto oikein 

tarkoittaa. Laajimmassa merkityksessään sillä voidaan tarkoittaa koko materiaalista maa-

ilmaa kaikkine mahdollisine asioineen ja ilmiöineen. Tällaisen käsityksen mukaan mikä 

tahansa tekninen konekin on osa luontoa. Toisenlaisen merkityksen kyseinen sana saa, kun 

luonnosta puhutaan tilana, joka sijaitsee oven ulkopuolella. Tämän käsityksen mukaan ih-

misten tekemä esine ei voi olla osa luontoa. (Louv, R., 2005, 8.) 

Salosen mukaan luontokäsitteen määrittelyssä voi nähdä ansan, jonka vuoksi kysymys ei 

johda mihinkään. Hänen mukaansa kaikki ympärillämme ja sisällämme on niin kemialli-

sesti kuin filosofisestikin arvioituna osa luontoa, jolloin tuntuu järjettömältä alkaa erittele-

mään, mikä on luontoa ja mikä taas ei. Salonen heittää tässä vaiheessa pallon lukijalle, joka 

saa itse arvioida mitä luonto hänelle henkilökohtaisesti tarkoittaa. (Salonen, K. 2010, 21.) 

Capaldi et al. puhuvat tästä artikkelissaan subjektiivisena luontoyhteytenä. Jokainen yksilö 

kokee suhteensa luontoon eri tavalla riippuen siitä, miten hän suhtautuu luontoon ja millai-

sia tuntemuksia sekä kokemuksia hänellä luonnossa olemisesta on. Toisin sanoen annam-

me itse merkityksen omalle suhteellemme luontoon.  He toteavat tällaisen persoonallisuu-

den konstruktion ennustavan voimakkaasti ympäristön kannalta suosiollisia asenteita ja 

käyttäytymistä, jotka voivat olla positiivisesti yhteydessä myös yksilön kokemaan hyvin-

vointiin. (Capaldi, C.A., Dopko, R. L. & Zelenski, J.M., 2014.) 

Luontokäsitteen määrittelyssä nousee usein esille luonnon erottaminen ei-luonnosta. Kaik-

ki se, mikä on ihmisen tekemää tai jotenkin ihmisen muokkaamaa, käsitetään usein ei-

luonnoksi. Luontoa sanotaan sen sijaan olevan esimerkiksi puut ja linnut. Luonnon ja ei-

luonnon määrittelyn raja voi myös laajentua niin sanotuksi harmaaksi alueeksi, johon lue-

tellaan esimerkiksi puistot, pellot ja cd-levylle tallennetut linnunlaulut. (Willamo, R., 2004, 

33–34.) Hartigin ja kumppaneiden määritelmä luonnosta muistuttaa Willamon määritel-

mää. Käsite ”luonto” voi viitata tietynlaisiin ympäristön ominaisuuksiin ja luonnonproses-

seihin, jotka eivät ole peräisin ihmisestä. Luontoon katsotaan kuuluvaksi eläimet, kasvit, 

joet, järvet, ilmakehä ja sen ilmiöt sekä luonnonmaisemat. Näin ollen luonto limittyy olen-
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naisesti piirteiltään osaksi ’’luonnollista ympäristöä’’, jossa on vähän tai ei juuri ollenkaan 

jälkiä ihmisestä ja hänen vaikutuksestaan. Toisaalta myös keinotekoinen ympäristö voi-

daan katsoa osaksi luonnollista ympäristöä. Ihminen voi myös kokea luonnon katsoessaan 

luonnonelementtejä tai maisemia rakennusten ja autojen ikkunoista, valokuvista sekä elo-

kuvista, tai muunlaisista virtuaalisista järjestelmistä. (Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S. 

& Frumkin, H., 2014, 208–209.)   

Luontoa ja ei-luontoa voidaan tarkastella myös jatkumoajattelun kautta. Tällöin ympäristö 

nähdään ekologisella ja inhimillisellä tasolla, jotka ovat toisiinsa kietoutuneita. Toiminnal-

lisesti nähtynä luonto on läsnä joka puolella; se on ainetta ja energiaa kaikissa fyysisen 

todellisuuden rakenteissa. (Willamo, R. 2004, 34–35.) Mielenkiintoista on, kuinka Willa-

mo (2004) vertaa luontoa ja yhteiskuntaa. Usein lähdemme esimerkiksi lasten kanssa 

”luontoretkelle”, mutta emme koskaan sano menevämme ”yhteiskuntaretkelle” koska se ei 

ole paikka jonne mennään, vaan siellä ollaan jo. Tämä kokoaa mielestäni hyvin ajatuksen 

siitä, kuinka ihminen voi kokea luonnon itsestään irrallisena paikkana.  

Willamo ja Louv mainitsevat myös sen, kuinka kehomme ulkopintaa pidetään rajana, joka 

erottaa meidät luonnosta. Usein emme tule ajatelleeksi kehomme sisäpuolta puhuessamme 

luonnosta emmekä välttämättä ymmärrä olevamme osa sitä jo biologisella tasolla. Jokainen 

meistä kuitenkin tarvitsee esimerkiksi luonnon tuottamaa ruokaa, jonka ruuansulatusjärjes-

telmämme pilkkoo ravinnoksi koko fyysiselle kehollemme. (Willamo, R., 2004, 36; Louv, 

R., 2005, 9.) 

3.2 Luontosuhteen määritteleminen 

 

Willamo (2004) esittää kaavion, jossa hän on lajitellut erilaisia luontosuhdetyyppejä. Näi-

den jäsentämisessä hän on käyttänyt apuna kahta kysymystä:  

– Käsitetäänkö ihmisen kuuluvan luontoon?  

– Tarkastellaanko luontosuhdetta ihmisen suhteena hänen ulkopuolellaan olevaan luon-

toon vai huomioidaanko myös ihmisen suhde sisäiseen luontoonsa?   

Ensimmäisen tyypin mukaan ihminen käsitetään luonnosta irralliseksi, ja hän on suhteessa 

vain itsensä ulkopuolella olevaan luontoon. Toisen tyypin mukaisesti ihminen sekä kuuluu 
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luontoon että ei kuulu. Tässä tyypissä korostuu Willamon jatkumoajattelu, jonka mukaan 

ihmisessä ja ympäristössä on erotettavissa kaksi erilaista dimensiota: inhimillinen ja ekolo-

ginen. Toisaalta ihminen voi käsittää itsensä ainakin osittain osaksi ekologista ympäristöä, 

mutta tietoisuuden ja esimerkiksi teknologian kautta hän näkee itsensä myös osaksi inhi-

millistä ympäristöä. Kolmannen tyypin mukaan ihmisen katsotaan kuuluvan kokonaisval-

taisesti luontoon. Tässä tyypissä ihminen voi nähdä elämän perustuvan luontoon aineelli-

sesti, mutta toisaalta kokea sen olevan irrallista itsestä. Toisaalta ihminen voi kokea ole-

vansa täysin osa luontoa ja näkee luonnon kaiken kattavana kokonaisuutena. (Willamo, R. 

2004, 39–40.) 

Salminen taas kuvailee luontosuhteen olevan tunnetta, tietoa, toimintaa sekä tietynlaista 

yhteenkuuluvuuden tunnetta Maan ja sen eliöiden kanssa. Olennainen osa hyvää luonto-

suhdetta on Salmisen mukaan ymmärrys siitä, kuinka oma hyvinvointimme riippuu luon-

nosta. Hänkin mainitsee Louvin (2005) ja Willamon (2004) ohella sen kuinka tarvitsemme 

elääksemme luonnon tuottamaa ravintoa, puhdasta vettä sekä ilmaa hengittämiseen. Toi-

saalta luonto on ilon sekä voiman lähde. Luontosuhde on ymmärrystä myös siitä kuinka 

omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa luontoon niin positiivisesti kuin negatiivisesti-

kin.  Salmisen mukaan jokaisen on rakennettava luontosuhteensa itse kokemuksien kautta 

sekä pohtimalla. Se voi olla voimavara, joka auttaa elämään huoletta sekä ääni, joka ohjaa 

toimimaan parhaaksi niin itsen kuin ympäristönkin kannalta. (Salminen, H., 2003, 10–11.)   

3.2.1 Ekopsykologinen luontosuhde 

 

Usein luontosuhde määritellään ihmisen asenteeksi tai herkkyydeksi luontoa kohtaan, mut-

ta tällainen näkökulma korostaa Salosen (2006) mukaan sitä, että jokainen voisi valita 

luontosuhteensa; toisilla se on ja toisilla ei. Salosen mukaan luontosuhde on kuitenkin osa 

meitä jokaista jo biologisella tasolla; tarvitsemme esimerkiksi happea hengittääksemme ja 

pysyäksemme siten hengissä. Suhde luontoon on hänen mukaansa olemassa, ajattelimme 

sitä tai emme. (Salonen, K. 2006, 51.)  

Ekopsykologien mukaan ihminen ja luonto ovat vahvassa vuorovaikutussuhteessa keske-

nään: niitä ei voi erottaa toisistaan. (Salonen, K., 2005, 30). Sen keskeisimpänä ajatuksena 

voidaan pitää sitä, että luonto ja ihmisen psyyke kulkevat käsi kädessä; ihmisen ja luonnon 
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välisen suhteen ollessa terve on myös ihmisen mieli terve. Tämän vuoksi ekopsykologia on 

huolestunut ihmisen ja luonnon psyykkisestä irrallisuudesta. Salonen väittää, että ihmisten 

kokemus irrallisuudesta on suurin syy ympäristöongelmiin ja psyykkiseen pahoinvointiin. 

Hän summaa ekopsykologien tavoitteiksi ihmisen ja luonnon yhteyden palauttamisen 

psyykkisenä kokemuksena. (Mts. 27.)  

Ekopsykologista näkemystä kohtaan on kuitenkin esitetty kovaa kritiikkiä. Hoelterhoff 

(2010) kyseenalaistaa sen, onko ekopsykologia oikeaa tiedettä ja psykologiaa vai tietynlai-

nen spiritualismin ja hengellisyyden alalaji. Käsitteenä ekopsykologiassa yhdistyy kyllä 

sanat ”ekologia” ja ”psykologia”, mutta todellisessa merkityksessään se ei hänen mieles-

tään ole oikeastaan kumpaakaan. (Hoelterhoff, M., 2010, 63.)  

Hoelterhoff sanoo ekopsykologian olevan transpersoonalista psykologiaa. Tällä tarkoite-

taan psykologian suuntausta, jossa tutkitaan erilaisia ihmisten kokemuksia.  Tutkimuksen 

kohteena ovat erityisesti yliluonnolliset kokemukset, kuten esimerkiksi ruumiista irtaantu-

minen. Hänen mielestään tällaisessa psykologiassa on kiehtovia filosofisia merkityksiä ja 

se pitäisi pyrkiä käsittämään juurikin filosofisena traditiona.  Fenomenologinen ja kerto-

mukseen perustuva kokemus on kiinnostava keino käsittää ihmisen tila ja se voi parhaassa 

tapauksessa johtaa tieteellisen hypoteesin kehittämiseen. Hoelterhoff toteaa kuitenkin, että 

tutkimuksen kohteesta tehtyjä päätelmiä tulisi pystyä testaamaan sekä osoittamaan myös 

vääriksi, ja jos näin ei voida tehdä, eivät ne silloin hänen mielestään kuulu tieteelliseen 

psykologiaan. Hoelterhoff esittääkin, että ekopsykologia tulisi ennemmin nimetä ekofiloso-

fiaksi tai ekospiritualismiksi. Lopuksi hän kirjoittaa, että jos ekospykologia voitaisiin pe-

rustaa tieteelliselle tutkimukselle, voisi sillä olla mahdollisuuksia selittää pätevästi ihmisen 

ja luonnon välistä vuorovaikutusta. (Mts. 67.)  

Myös Hirvi (2006) kirjoittaa ekopsykologian kritiikistä, mutta suhtautuu aiheeseen selkeäs-

ti Hoelterhoffia positiivisemmin. Hänen käsityksensä mukaan ekopsykologian holistinen 

lähtökohta voi olla yksi ongelmia asettava taustatekijä ekopsykologisen näkemyksen 

omaksumisessa. Yhteiskunnassamme tieteellinen ja valistuneena käsitetty ajattelutapa yh-

distetään usein vain analyyttiseen ajatteluun, reduktiivisiin menetelmiin sekä syy-

seuraussuhteisiin. Ekopsykologia rikkoo juuri näitä oletuksia, minkä vuoksi voi syntyä 

mielikuva, että ekopsykologia olisi epätieteellistä, toisin sanoen tuottamatonta ajattelua. 

Hirven mukaan eräs kotimainen kriitikko on kuitannut ekopsykologian väittämällä sitä 

uskonnoksi. Toisaalta ekopsykologia saattaa tuntua vieraalta ja oudolta sen kantaaottavuu-
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den vuoksi. Perinteisesti tieteellisessä maailmassa tällainen ei ole objektiivista eikä siten 

myöskään tieteellistä. (Hirvi, J., 2006, 17.) 

Salonen kirjoittaa teoksessaan Mieli ja maisemat siitä, kuinka mielemme ja luonto muo-

dostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on luonnon osa. Hänen mukaansa jokaisella meistä 

on alkuperäinen suhde luontoon. Tällä hän tarkoittaa kokemusta siitä, kuinka pohjimmil-

tamme olemme osa luontoa jo biologisella tasolla: tunnemme nälkää ja janoa sekä väsy-

mystä. Salonen toteaa myös, että tämä alkuperäinen luontosuhde voi kuitenkin jossain 

elämän vaiheessa erinäisistä syistä häiriintyä hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Omasta sisäi-

sestä luonnosta eriytyminen saattaa hänen mukaansa näkyä niin psyykkisinä kuin fyysi-

sinäkin oireina. Ihminen voi kadottaa tuntuman siitä, milloin tulee syödä ja milloin nukkua.  

(Salonen, K., 2005, 47.) Laaksoharju ja Rappe toteavat tutkimuksessaan, että suomalaislas-

ten suhde luontoon voi olla nopeasti muuttumassa. Tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, 

että urbaaneissa ympäristöissä elävät lapset eivät juurikaan enää tiedä puita nimeltä ja vielä 

hälyttävämpää on, etteivät he koe olevansa osa luontoa. (Laaksoharju, T. & Rappe, E. 

2010, 694.)  

Ekopsykologi Kirsi Salonen kirjoittaa artikkelissaan myös siitä, kuinka syntyessämme mei-

tä odottava maailma ei koostu pelkästä sosiaalisesta ympäristöstä, vaan synnymme myös 

ekologiseen ympäristöön. Artikkelissaan hän puhuu lapsen alkuperäisestä luontosuhteesta, 

mikä hänen mukaansa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsi kykenee nauttimaan lämpimäs-

tä vedestä, kosteasta ruohosta ja vaikka kissan pehmeästä turkista. Salonen toteaa tälläkin 

kertaa kuinka alkuperäinen luontosuhde kuitenkin ohenee iän myötä, ja ongelmana onkin 

kuinka sen saisi säilymään. Hän kirjoittaa myös, että lapsen normaali psyykkinen kehitys 

olisi tuskin mahdollista tilassa, jossa äiti on paikalla mutta minkäänlaista kosketusta ekolo-

giseen ympäristöön ei olisi. (Salonen, K., 2006, 53.) 

Olemisen kokemuksen sanotaan olevan alkuperäisen luontosuhteen olennaisin osa. Sillä 

tarkoitetaan tilaa, jossa voi kokea olevansa riittävä ja hyväksytty omana itsenään sekä 

myönteinen ja syvällinen tunne itsestä on läsnä ilman ympäristön asettamia paineita. Ole-

misen kokemuksen voi saavuttaa vain löytämällä ensin itsensä, omat tarpeensa ja rytminsä. 

Se on voimavara, jonka avulla voimme palata takaisin ympäristölliseen harmoniaan, jolloin 

hyvinvointimme lisääntyy. Tällöin myös toimintamme voi muuttua luontoystävällisem-

mäksi. (Salonen, K., 2005, 61–63.) Samalla voimme olla ystävällisempiä myös itsellemme. 

Myöhemmin Salonen kirjoittaa samasta asiasta ’’myönteisenä olemisen kokemuksena’’, 
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joka on luontokokemusta määrittelevä psyykkinen tila. Se rakentuu neljän elementin poh-

jalta, joita ovat turvallisuus hyväksyntä, kokemuksellisuus sekä jatkuvuus. Ensimmäinen 

näistä luo pohjan jälkimmäisten muodostumiselle. (Salonen, K. 2010, 52–58.) 

Nykyinen länsimainen yhteiskuntamme painottaa jo varhaislapsuudesta saakka suoritta-

mista ja kilpailua.  Tällaisessa tilanteessa pelkkä riittävyyden kokemus voi jäädä huomiot-

ta, mikä taas edesauttaa uupumuksen muodostumista, jossa kokemus riittämättömyydestä 

on yleisin tunne. Lopulta ihmisen arvo tuntuu olevan kiinni vain siitä kuinka tehokas ja 

hyödyllinen hän on. Sellainen ihminen, joka saa mahdollisuuden elää omien arvojensa mu-

kaisesti on todennäköisesti elämäänsä tyytyväinen. (Salonen, K. 2005, 79.)  

3.2.2 Luontokokemukset lapsen luontosuhteen perustana 

 

Vahvan yksilöllisen luontosuhteen muodostuminen alkaa jo lapsuudessa (Capaldi, C.A. et 

al. 2014). Hämmästely ja ihmettely ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä tämän suhteen 

muodostumisessa. Lapsen luontosuhde pohjautuukin elämyksiin ja erilaisiin kokemuksiin 

luonnosta. (Polvinen, K. et al. 2012, 8.) Lasten suhde luontoon voi Kellertin mukaan alkaa 

rakentua kolmen erilaisen kokemuksen pohjalta: suorien, epäsuorien sekä symbolisten. 

Suoralla kontaktilla Kellert viittaa esimerkiksi vuorovaikutukseen kasvien, eläinten sekä 

sellaisten ympäristöjen kanssa, joihin ihmisen vaikutus ei juurikaan yllä. Tällainen koke-

mus luonnosta muodostuu useimmiten spontaanisti luonnontilaisilla alueilla kuten niityillä, 

metsissä ja joskus puistoissa tai lapsen omalla takapihalla. (Kellert, S.R. 2005, 65.)  

Vastakohtana suoralle kokemukselle luonnosta ovat epäsuorat kokemukset. Kellertin mu-

kaan nämä kokemukset muodostuvat jollain tasolla kosketuksissa luontoon, mutta esiinty-

vät ihmisten tekemissä ja tarkoin kontrolloiduissa ympäristöissä, jotka vaativat jatkuvaa 

ylläpitoa. Tällaisia voivat esimerkiksi olla eläintarha, kasvitieteellinen puutarha, museo tai 

puisto. Joskus epäsuoraan luontokokemukseen voi liittyä lemmikkieläin, sisäkasvi tai 

muunlaiset luonnon elementit, jotka on sisällytetty asumuksiimme. Kokemuksia luonnosta 

voi muodostua myös puutarhanhoidon ja karjankasvatuksen avulla sekä vuorovaikuttamal-

la sellaisten eläinten sekä elinympäristöjen kanssa, jotka vaativat ihmisen jatkuvaa ylläpi-

toa. (Mts. 65–66.)  
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Symbolinen luontokokemus taas ei sisällä minkäänlaista kosketusta eläviin organismeihin 

tai ympäristöihin, jolloin kokemus luonnosta muodostuu erilaisten kuvien, esitysten tai 

metaforisten ilmaisujen kautta. Nykypäivänä lapset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään 

yhä enemmän nimenomaan symboleja luonnosta esimerkiksi lelujen, kirjojen ja lastenelo-

kuvien kautta. (Mts., 66.)  

Kellertin mukaan vuorovaikutus luonnon kanssa on ensiarvoisen tärkeää ihmisen hyvin-

voinnille ja kehitykselle, mutta sen merkitys on tullut vähemmän arvokkaaksi nykymaail-

massa. Suorat luontokokemukset näyttävät hänen mukaansa olevan korvaamaton perusta 

lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle. Kysymyksenä nykypäivänä onkin, että saavatko 

lapset yhä suoria kokemuksia luonnosta riittävissä määrin. (Mts., 1, 81–82.)   

Richard Louv väittää kirjassaan ’’Nature deficit disorder’’, että nykypäivän sukupolvelle 

luonto on kokemuksena enemmän abstrakti kuin todellisuutta. Se on jotain mitä katsotaan 

sivusta, kulutetaan, puetaan tai ollaan huomaamatta ollenkaan. Hänen mukaansa nykypäi-

vän lapsi osaa todennäköisesti kertoa sademetsistä, kun häneltä kysytään, mutta ei siitä 

milloin viimeksi olisi ollut luonnon keskellä kaikessa rauhassa katsellen vaikkapa pilvien 

lipumista taivaalla. (Louv, R., 2005, 1-2.) Louvn väittämää ei voi kuitenkaan yleistää kaik-

kiin maailman lapsiin, sillä ne ympäristöt joissa kasvamme, eroavat hyvin paljon toisistaan. 

Jokainen lapsi sosiaalistuu omanlaiseensa ympäristöön, jonka osat muodostuvat muun mu-

assa lapsesta itsestään, hänen perheestään, päiväkodista, koulusta ja muunlaisista yhteisöis-

tä, joissa hän elää sekä lopulta koko yhteiskunnasta. 

Setälä väittää artikkelissaan, että nykypäivänä lapsuus on yhä suojellumpaa ja lapsia varjel-

laan ruumiillisesti vaaralliseksi oletetulta ympäristökokemukselta sekä näkemiseltä ja ha-

vainnoimiselta. Ympäristön ja maiseman on suotavaa hahmottua vain turvallisen etäisyy-

den kautta. Kiellot ovat arkipäivää ja suojelu muodostumassa tärkeimmäksi toimenpiteeksi 

kouluissa ja päiväkodeissa. Setälän mukaan riskejä ei kuitenkaan koeteta hallita, vaan niitä 

vältellään. (Setälä, P. 2012, 177.) Nykyään lapsille tarkoitetut leikkipaikat on useimmiten 

rakennettu erityisen turvallisiksi sekä valmiiksi, ja jos heidän sallitaan leikkiä vain tällaisil-

la rakennetuilla leikkipaikoilla saattavat lasten liikkumistaidot kaventua ja leikit yksipuo-

listua (Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014, 65). Tämä on huolestuttavaa, sillä itsenäinen 

liikkuminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka mahdollistaa lapsen luontosuhteen 

muodostumisen, kun taas liikkumisen rajoitukset haittaavat luontosuhteen kehittymistä. 

Ward Thompson ja kumppanit pohtivat voiko tämä vaikuttaa nykypäivän lasten kasvettua 
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aikuisiksi, heidän fyysiseen aktiivisuuteensa negatiivisesti ja sitä kautta myös heidän mie-

len hyvinvointiinsa.  (Ward Thompson, W., Aspinall, P. & Montarzino, A. 2008, 135–

136.)  

Eräässä tutkimuksessa koetettiin selvittää millainen lasten suhde luontoon oikein on. Lap-

sia pyydettiin piirtämään sekä kirjoittamaan itsestään luonnossa tekemässä jotakin. Seikat, 

jotka kuvasivat lasten kokemuksia luonnossa, tulivat esille niiden asioiden kautta, jotka 

piirustuksiin oli sisällytetty. Näitä olivat ympäristö, ihmiset, elottomat elementit ja erilaiset 

aktiviteetit.  Myös paikat ja tilanteet, joihin lapset päättivät itsensä piirtää, kertoivat paljon 

siitä, millainen lasten suhde luontoon oli. Tutkimuksessa todettiin, että jotkut lapset näytti-

vät keskittyvän piirustuksissaan yhteen merkitykselliseen kokemukseen, joka heillä luon-

nossa olemisesta oli tai, jonka he olisivat halunneet kokea.  (Kalvaitis, D. & Monhardt, R. 

M. 2012, 220.) 

Tutkimuksessa selvisi myös, että lapsilla oli positiivinen ja syvään juurtunut arvostus luon-

toa kohtaan sillä, sitä kuvailtiin sanoilla ”pitää” tai ”rakastaa” (Mts., 220). Tutkimuksessa 

selvisi myös, että eri-ikäiset lapset kokevat luonnon hieman eri tavalla, eli lasten luonto-

suhde käy läpi erilaisia muutoksia heidän kasvaessaan ja kypsyessään. Perheellä, ystävillä, 

lemmikeillä ja muilla eläimillä on tärkeä osa pienempien lasten luontosuhteessa; toiminta 

keskittyy usein lähiluontoon ja tapahtuu vuorovaikutuksessa paikalla olevien kanssa. Luon-

toa tutkitaan useimmin katselemalla hyönteisiä, poimimalla kukkia ja hoitamalla eläimiä.  

Vanhemmat lapset sen sijaan kuvaavat suhdettaan luontoon etäisemmillä ja itsenäisemmil-

lä tilanteilla, joita ovat esimerkiksi vaeltaminen, maiseman katselusta nauttiminen ja ulko-

na työskentely. (Mts., 222.)                                      

Tutkimukseen osallistuneet lapset eivät kokeneet itseään irrallisiksi luonnosta. Kertomuk-

sissaan he kuvasivat suhdettaan luontoon termeillä ”ystävyys” ja tunsivat olevansa osa 

luontoa yhtä paljon kuin ovat osa perhettään. Lapset ymmärsivät elävänsä yhtä lailla eko-

logisessa kuin sosiaalisessakin ympäristössä. (Mts., 221.)  

Lasten kokemukset luonnosta muodostuivat pääasiallisesti leikin kautta kaiken ikäisillä; 

89 % lapsista piirsi itsensä luontoon leikkimään ja liittivät kertomuksiinsa luonnosta sanat 

’’leikki tai leikkiminen’’, mikä osoittaa että leikki on tärkeä vapaamuotoinen aktiviteetti, 

jota lapset haluavat luonnossa tehdä. Osa vanhemmista lapsista liitti piirustuksiinsa myös 

työnteon. (Mts., 220–221.)  
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Ward Thompson et al. viittaavat tutkimuksessaan Bingleyhin ja Milliganiin (2004), jotka 

ovat todenneet yhteyksiä lapsuuden luontoleikkien ja nuoruuden mielenterveyden sekä 

hyvinvoinnin välille. He päättelivät, että lapsuudessa luonnossa leikittävillä leikeillä on 

pitkäkestoinen positiivinen vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin. (Ward Thompson, 

W. et al. 2008, 134. Viitattu lähteessä.) Leikki on lapsen tapa olla suhteessa luontoon sekä 

sopeutua siihen koettamalla ymmärtää miten se toimii. Leikki edistää lapsen tasapainoista 

kehitystä ja, jos se viedään ulos oppimisen mahdollisuudet sekä luontoon kiintymisen to-

dennäköisyys kasvavat. Huolimatta ympäristön hyvästä suunnittelusta ja houkuttavuudesta, 

voivat ne silti olla epäsopuisia lapsille, jos tässä ympäristössä tapahtuva toiminta estää jol-

lain tapaa lapsia toimimasta heille luontaisella tavalla. Ulkotilat (puutarha) tarjoavat lapsel-

le monipuolista toimintaa puissa kiipeilystä vesilätäköissä hyppimiseen sekä materiaaleja, 

joita muovata mielen mukaan. Tämä on normaalia käytöstä eikä sitä tulisi liikaa rajoittaa. 

(Laaksoharju, T., Rappe, E. & Kaivola, T. 2012, 201.)  

3.3 Hyvinvoiva mieli? 

 

Riediker ja Koren kuvaavat hyvinvoinnin sekä terveyden koostuvan kolmesta elementistä; 

fyysisestä, sosiaalisesta sekä psyykkisestä hyvinvoinnista. Nämä kolme osasta eivät ole 

itsenäisiä ja irrallisia, vaan vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti. Kun jollakin näistä alu-

eista tapahtuu kehitystä ja parantumista tai huonontumista, välittyy vaikutus useimmiten 

myös muihin osiin. (Riediker, M. & Koren, H.S., 2004, 194.) Ihminen on siten koko-

naisuus, jossa mielen hyvinvointi on yksi osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme.  

Käsitteen määrittelyn kannalta sanat mielenterveys ja mielen hyvinvointi ovat hyvin han-

kalia. Vaikka on sanottu, että mielen hyvinvointi sekä mielenterveys ovat riippuvuussuh-

teessa toisiinsa, pidetään mielen hyvinvointia kuitenkin omana erillisenä alueenaan. Tut-

kimuksia mielenterveydestä on tehty useita, mutta mielen hyvinvointi on käsitteenä vä-

hemmän tunnettu, joten tietoa siitä on myös vähemmän. Ero näiden käsitteiden välillä on 

se, että mielenterveyden käsitetään olevan yksilön oma kokemus tilastaan, kun taas mielen 

hyvinvointi on käsitteenä laajempi ja tarkasteltavissa myös väestön tasolla.  (McAneney, 

H., Tully, M. A., Hunter, R.F., Kouvonen, A., Veal, P., Stevenson, M. & Kee, F. 2015, 1.) 

Tässä tutkimuksessa käytän pääosin käsitettä mielen hyvinvointi, sen ongelmallisuudesta 

huolimatta. Tiedostan käsitteen olevan hyvin moninainen ja, että sitä käytetään eri yhteyk-
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sissä eri tavoin. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta monien eri käsitteiden käyttäminen 

voi olla huono ratkaisu niin tutkijan kuin lukijankin kannalta.  

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa jo-

kainen yksilö ymmärtää oman potentiaalinsa, kykenee selviytymään elämään kuuluvasta 

stressistä, pystyy työskentelemään tuottavasti sekä hedelmällisesti sekä on kykeneväinen 

antamaan tukea omalle yhteisölleen (World Health Organization, 2014). Jokainen meistä 

kokee oman mielen hyvinvointinsa eri tavalla kuin toinen; siihen vaikuttaa oma taustamme 

ja kokemuksemme elämästä sekä eniten ehkä se, kuinka itse näemme oman elämämme 

sekä maailman ympärillämme. Hannukkala ja Salonen kirjoittavat asiasta mielestäni hyvin 

avaavasti verraten ihmistä astiaan. Joidenkin astia vetää enemmän kuin toisten, mutta jo-

kaiselle tulee lopulta reuna vastaan. Ulkopuolisen näkökulmasta pieni takaisku voikin olla 

se viimeinen pisara, joka saa astian vuotamaan yli. (Hannukkala, M. & Salonen, K. 2008, 

8.)  

Mielen hyvinvointi liittyy olennaisesti jokapäiväiseen elämäämme ja sitä voi ja pitää vaalia 

kuten fyysistä kuntoa. Se on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä voimavara, 

joka auttaa pärjäämään arjessa. (Mts. 7.) Se on myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin perusta, mutta täydellistä hyvinvoinnin tilaa saavuttaa tuskin kukaan elämänsä 

aikana kuin vain hetkellisesti. Tämä on täysin normaalia sillä erilaiset vaikeudet, ongelmat 

ja murrokset ovat osa elämää; ne vahvistavat meitä. Tärkeintä olisi, että yksilö kykenisi 

elämään hänen mielestään hyvää elämää.  

Lapsella mielenterveys ja mielen hyvinvointi tarkoittavat esimerkiksi kykyä leikkiä ja käy-

dä koulua, osoittaa tunteita, puhua mieltä painavista asioista, tulla toimeen kavereiden 

kanssa ja nauttia elämästä. (Mts. 7.) Se on myös kykyä tunnistaa ja nimetä tunteita sekä 

käsitellä niitä. Ystävät, perhe ja muut turvalliset aikuiset ovat tärkeäitä tekijöitä lapsen mie-

lenterveyden hyvinvoinnille; ne tarjoavat tukea, luovat turvaa, mutta asettavat myös rajoja. 

Vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapsi oppii ymmärtämään ja hallitsemaan omia tuntei-

taan ja samalla ymmärtämään ja ottamaan huomioon toisten tunteita. Ystävät, harrastukset, 

ryhmään kuuluminen ovat hyviä vuorovaikutussuhteiden harjoittelukenttiä. Rakentavassa 

sosiaalisessa verkostossa vahvistuu lapsen arvostus ja kunnioitus sekä itseä että muita koh-

taan. (Mts. 9.) 

Toimiva sosiaalinen verkosto on parasta ehkäisyä vetäytymiselle ja kiusatuksi tulemiselle. 

Vahva sosiaalinen verkosto tukee lasta vaikeissa tilanteissa, hän voi turvautua läheisiin 
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ihmisiin ja hakea apua. Tällöin lapsen ei koskaan tarvitse pelätä jäävänsä yksin. Yksinäi-

syys, turvattomuus, läheisten ihmissuhteiden puuttuminen ja liian varhainen odotus it-

senäistymisestä saattavat näkyä lapsessa tunne-elämän ongelmina, kuten masennuksena. 

(Mts. 9.) Hyvät ihmissuhteet ovat olennaisia niin fyysisen terveytemme kuin mielenter-

veytemmekin kannalta. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja turvallisten sosiaalisten tukiverkko-

jen sekä ihmissuhteiden luominen edistävät mielenterveyttä ja ehkäisevät mielenterveyden 

vaikeuksia. (HM Government/Department of health, 2011, 17.)  

Onnelliset varhaisvuodet sekä positiivinen vanhemmuus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita 

lapsen mielenterveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Nämä auttavat lasta kohtaamaan 

elämän vastoinkäymisiä ja olemaan joustava niiden edessä. Useiden mielenterveysongel-

mien siemen itää jo hyvin varhaisessa vaiheessa ihmisen elämässä. Usein nämä ongelmat 

ovat yhteydessä joihinkin tiedettyihin riskitekijöihin kuten lasten epätasa-arvoiseen ase-

maan ja niillä voi olla pitkäaikaisia sekä laaja-alaisia vaikutuksia etenkin, jos niitä ei huo-

mata ajoissa. Ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen voivat vähentää tai ehkäistä näitä 

pitkäaikaisia vaikutuksia. (Mts. 16,19.) Oman elämän hallinta, turvalliset ihmissuhteet, 

mielekäs tekeminen sekä osallistuminen oman yhteisön toimintaan pitävät yllä ja edistävät 

mielenterveyttämme. (Mts. 30.)  

Varhaislapsuuden kokemukset näyttelevät suurta roolia aivojen kehityksessä ja toiminnas-

sa. Vuorovaikutus lapsen ja hänen ympäristönsä välillä vaikuttavat pitkäaikaiseen oppimi-

seen, käytökseen sekä lapsen kokonaisvaltaiseen terveyteen. Terveiden aivojen rakenne 

turvautuu sensitiivisiin ja huolehtiviin aikuisiin sekä positiivisiin ihmissuhteisiin, jotka 

auttavat lasta käsittelemään stressaavia elämäntilanteita. Stressireaktio on ihmisen mielen 

reaktio johonkin ikävään tapahtumaan tai vaativiin olosuhteisiin. Haitallista stressiä syn-

tyy, kun ihminen joutuu olemaan liian kauan altistettuna, eikä keho pääse koskaan toipu-

maan stressistä täysin. Se eroaa normaalista stressistä siten, että tällöin yksilöllä ei ole tur-

vallisten läheisten antamaa tukea, rauhoittelua tai emotionaalisia kiintymyssuhteita. Riit-

tämätön aikuisen tai muun läheisen tuki estää stressireaktioiden vaimentumisen sekä kehon 

palautumisen stressistä. Esimerkkejä haitallisesta stressitekijöistä ovat esimerkiksi pahoin-

pitely, äärimmäinen köyhyys sekä pula ruuasta. (Franke, A.H., 2014, 391–392.)  
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4 Luontosuhteen yhteyksiä mielen hyvinvointiin 

Ympäristömme vaikuttaa välittömästi hyvinvointiimme; se voi toisaalta aiheuttaa psyyk-

kistä pahoinvointia, mutta myös parantaa hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Polvisen et al. 

mukaan erityisesti luontoympäristö on sellainen, jossa pystymme säätelemään olotilaamme 

terveyttämme edistävään suuntaan. (Polvinen, K. et al. 2012, 13.) Luontoympäristö lapsen 

sosiaalisena ja fyysisenä ympäristönä tarjoaa mahdollisuuden rauhoittumiseen, rentoutumi-

seen, virkistymiseen, itsetunnon vahvistumiseen, minäkuvan selkiintymiseen ja stressioi-

reiden helpottumiseen sekä aikuisen tuella että ilman. Vaikutukset lapsella ovat samanlai-

sia kuin meillä aikuisilla. (Salonen, K. 2010, 105.)  Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 

jopa ylivilkkauden (ADHD) oireet vähenevät sekä lievittyvät, kun lapsi saa mahdollisuu-

den havainnoida erilaisia luonnon elementtejä, kuten ääniä ja maisemaa (Kuo, F.E. & Fa-

ber, Taylor, A. 2004).  

4.1 Onko yhteys luontoon sisäsyntyistä? 

 

Eräs käsite, joka tuli vastaan vähän väliä aineistoon perehtyessäni oli biofilia. Wilson ku-

vailee sen olevan ihmisen sisäinen taipumus keskittyä elämään ja elämänkaltaisiin proses-

seihin, eli toisin sanoen se on synnynnäinen emotionaalinen yhteys kaikkiin muihin eläviin 

organismeihin (Wilson, E. O., 1984, 1). Biofilian on myös todettu tarkoittavan rakkautta 

kaikkia elämänmuotoja kohtaan. 

Ulrich toteaa, että biofilialla voi olla osittain geneettinen perusta. Hänen mukaansa tutki-

musten avulla on havaittu, että ihminen reagoi positiivisesti tietynlaisiin luonnon ympäris-

töihin, kuten savannityyppisiin alueisiin sekä alueisiin, joissa on vesistöjä. Tämän on pää-

telty johtuvan siitä, että juuri tällaiset ympäristöt ovat olleet edullisia ihmisen selviytymi-

sen kannalta. On myös todettu, että eri kulttuureista tulevat ihmiset ja ihmisryhmät ovat 

yhtenäisesti osoittaneet vähemmän mieltymystä sellaisia ympäristöjä kohtaan, jotka ovat 

olleet muinaiselle ihmiselle vähemmän suosiollisia selviytymisen ja siten myös evoluution 

kannalta. Ulrich mainitsee myös, että muita biofiliahypoteesin kannalta keskeisiä löydöksiä 

ovat olleet muun muassa se, että ihmisillä näyttää olevan läpi eri kulttuurien voimakas tai-

pumus suosia luonnonympäristöjä ennemmin kuin urbaaneja ympäristöjä, joissa luonto ei 

ole läsnä. Tämän mukaan tietynlaiset luonnon osat kuten vesistöt ja kasvillisuus saavat 
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aikaan enemmän positiivisia reaktioita kuin keinotekoiset ympäristöt. (Ulrich, R.S., 2013, 

96–97.)   

Bratman ja kumppanit kirjoittavat, että ympäristöpsykologisessa tutkimuksessa on kaksi 

ihmisen evoluutiolle ja biofilialle pohjautuvaa suurta teoriaa, jotka vetoavat luonnon elvyt-

tävään vaikutukseen. Ensimmäinen on teoria tarkkaavaisuuden elpymisestä (ART = Atten-

tion Restoration Theory), joka ottaa huomioon luonnon voiman elvyttää tarkkaavaisuutta 

alitajuisten sekä tiedollisten prosessien kautta.  Tämän teorian mukaan vuorovaikutus 

luonnonympäristöjen kanssa työllistää keskittymisemme sellaisia osia, joita ei yleensä käy-

tetä, sallien täten hermoston mekanismien levätä ja uudistua. Kokemus, joka tulee luon-

nonympäristöjen katsomisesta tai niissä olemisesta antaa tarkkaavaisuuden elpyä, mikä 

vuorostaan voi esimerkiksi edistää myöhemmin suoriutumista tehtävissä sekä vähentää 

jopa stressiä ja masentuneisuutta. (Bratman, G.N., Hamilton, J.P. & Daily, G.C. 2012, 

122,124.)  

Toinen on teoria psykofysiologisen stressin vähenemisestä (SRT = stress reduction theory), 

jossa esitetään luonnon parantavan voiman olevan alitajuisissa reaktioissa erilaisiin luon-

non elementteihin. (Mts., 122.) Muinaisen ihmisen ympäristö on ollut täynnä vaaroja; ih-

miset uupuivat, koska usein selviytymiseen tarvittavien välttämättömyyksien hankkiminen 

oli vaativaa ja joskus syntyi stressaavia tilanteita, kun ihminen kohtasi konkreettisen vaa-

ran. Ulrichin mukaan kyky palautua nopeasti tämän kaltaisesta stressistä saattoi osaltaan 

edistää selviytymismahdollisuuksia, sillä se nopeuttaa väsymyksestä sekä muista haitalli-

sista vaikutuksista toipumista. (Ulrich, R.S., 2013, 98.)  

Ulrichin sanoin on ehdotettu, että myös nykyihmisillä voisi olla biologinen valmius palau-

tua stressistä automaattisesti monissa luonnonympäristöissä, koska tästä on ollut suurta 

hyötyä myös muinaiselle ihmiselle. Tällaista reagointia ei kuitenkaan ole havaittu tapahtu-

van urbaaneissa ja rakennetuissa ympäristöissä. (Mts. 99–100.)  Näin ollen voidaan sanoa, 

että luonnon näkeminen tai siellä oleskelu voi vähentää stressiä tuottamalla automaattisesti 

psykologisia ja fysiologisia reaktioita. (Bratman, G.N. et al. 2012, 122.)  

Metla on tutkinutkin paljon luonnon merkitystä esimerkiksi kaupunkilaisille ja sen vaiku-

tusta psyykkiseen hyvinvointiin. Tyrväisen ja kumppaneiden raportissa todettiin, että luon-

nossa oleminen vaikuttaa positiivisesti mielialaan lisäten hyviä tuntemuksia ja vähentämäl-

lä negatiivisia. Tulosten mukaan myös kaupungissa sijaitsevat viheralueet tuottavat myön-

teisiä tuntemuksia vaikkakin kaupungin ulkopuolista luontoa vähemmän.  Viheralueiden 
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käyttäminen vapaa-ajalla edes vähissäkin määrin lisää huomattavasti yksilön kokemia po-

sitiivisia tunteita. Tutkimuksen mukaan selkeä vaikutus mielialaan on havaittavissa, kun 

lähiviheralueita käytetään yli viisi tuntia kuukaudessa tai, kun näillä alueilla käydään noin 

2-3 kertaa kuukauden aikana. Tutkimuksessa todetaan lisäksi, että negatiivisten tunteiden 

vähenemiseksi viheralueilla tulisi vierailla hyvin paljon; yli kuusi käyntiä kaupungin ulko-

puolisilla luontokohteilla vähentää selkeästi kielteisiä tunteita. (Tyrväinen, L., Silvennoi-

nen, H., Korpela, K. & Ylen, M., 2007, 73.)  

4.2 Lapsi ja luonto 

 

Lapsuudessa koettu liiallinen stressi voi olla haitallaista myöhempää elämää ajatellen. 

Koulun asettamat paineet ja vapaa-ajan harrastukset voivat aiheuttaa lapselle hurjan mää-

rän stressiä ja vaikuttavat sitä kautta heikentävästi myös lapsen kognitiiviseen kehitykseen.  

McCurdy et al. viittaavat artikkelissaan Wellsin ja Evansin (2003) tutkimukseen, jossa on 

tarkasteltu luonnon vaikutusta maalla asuvien lasten kykyyn sietää stressiä. Luonnonympä-

ristöt voivat tasoittaa stressaavien elämänkokemusten aiheuttamia seurauksia. Erilaisten 

stressaavien tekijöiden psykologisia vaikutuksia ja luonnon ”määrää” jokaisen lapsen 

elinympäristössä arvioitiin 330 maalla asuvan 3-5 luokalla olevan lapsen kesken. Stressaa-

viksi tekijöiksi määriteltiin esimerkiksi lapsen perheen muuttaminen toisaalle, lapsen ko-

keman kiusaamisen sekä vertaisryhmän muodostama fyysinen sekä henkinen paine. Tässä 

tutkimuksessa luonnolla tarkoitettiin puiden ja kasvillisuuden määrää katsottuna ikkunasta, 

sisäkasvien määrää sekä ulkomaisemaa. Tutkimuksen keskeinen löytö oli, että lapset tunsi-

vat vähemmän negatiivista stressiä jos he asuivat alueella, jossa luonto oli lähellä ja konk-

reettisesti käden ulottuvissa. Etenkin jos lapsi ”altistui” usein luonnolle olivat myös hänen 

stressitasonsa alhaisemmat. (McCurdy, L. E. et al. 2010, 109. Viitattu lähteessä.)  

Viime vuosina luonnon hyvinvointivaikutuksista on tultu yhä tietoisemmiksi myös Suo-

messa. Hämeenlinnassa ja Porvoossa on pyritty kehittämään luontoliikuntapalveluja var-

haiskasvatusikäisille ja peruskouluikäisille lapsille. Tutkimukseni kannalta olennaisinta 

tietoa tarjosi raportti, jossa kerrottiin Hämeenlinnassa toimivasta yksityisestä Jaarlin päivä-

kodista. Kyseinen päiväkoti on yksi niistä Suomessa, joissa toimii metsäesikoulu. Toimin-

nan alkusysäyksenä on toiminut aikuisten huoli lasten liikkumattomuudesta sekä heikosta 

luonnontuntemuksesta. Toiminta on pääsääntöisesti itse suunniteltua ja lapsilähtöistä. Las-
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ten havainnot ja mielenkiinnonkohteet ohjaavat jokapäiväistä toimintaa. Esikouluvuoden 

sisällöt on suunniteltu aihealueittain ja teemoitettu järkeväksi lapsen mielenkiinnon ja mo-

tivaatioin herättäväksi kokonaisuudeksi. Metsäeskarissa kaikki toiminta on oikeaa tekemis-

tä ja osallistumista konkreettisilla välineillä ja materiaaleilla. (Polvinen, K. et al. 2012, 39.)  

Esikouluvuoden aikana lasten hyvinvoinnissa huomattiin selkeitä muutoksia. Fyysisen 

kunnon ohella ryhmähenki ja lasten kyky huolehtia toisistaan oli kehittynyt. Tavalliseen 

esikouluryhmään verrattuna sosiaalisten suhteiden luomisessa oli selkeä ero metsäesikou-

lussa. Eräs vanhempi puolestaan mainitsi haastattelussa lapsensa kykenevän tekemään en-

tistä paremmin aloitteita ja ilmaisemaan oman mielipiteensä. Toinen taas totesi lapselle 

kehittyneen kyvyn kokeilla uutta ja rikkoa rajojaan. Lapsesta oli tullut rohkeampi. Metsä-

esikoulun vastuuopettajan mukaan perheiden keskeinen sekä vanhempien että lasten väli-

nen kommunikointi parantuu luonnossa liikkumisen myötä. Metsäesikoulun vanhemmat 

olivat kertoneet keskustelevansa lastensa kanssa entistä enemmän ja olevansa paremmin 

tietoisia lastensa päivittäisestä tekemisestä. (Mts., 45–47.) Tämä kuitenkin saa miettimään 

sitä, kuinka nämä asiat saattavat johtua myös muista asioista kuin pelkästä luonnossa ole-

misesta, tekemisestä ja liikkumisesta. Esimerkiksi opettajien sekä vanhempien asenteet ja 

taito muodostaa positiivinen ilmapiiri ryhmään ovat asioita, jotka saattavat vaikuttaa edellä 

mainittuihin seikkoihin.  

Samansuuntaisia tuloksia ilmeni Laaksoharjun ja kumppaneiden tutkimuksessa. Puutar-

haympäristö ja siellä toimiminen rikastuttivat lasten sosiaalista kanssakäymistä, sillä puu-

tarhan laajat resurssit tarjosivat inspiroivia tilanteita sosiaaliselle oppimiselle ja yhdessä 

tekemiselle. Puutarhaympäristö tarjosi useita mahdollisuuksia oppia sosiaalisia taitoja ku-

ten käytöstapoja, toisten huomioimista sekä mahdollisuuksia sitoa ystävyyssuhteita, kiin-

tymystä ja rakentaa myös itseluottamusta. Muita positiivisia seuraamuksia olivat luovuu-

den kehittyminen, kyvykkyys, ylpeys, ilo, yhteishenki ja ystävyys. (Laaksoharju, T., Rap-

pe, E. & Kaivola, T. 2012, 198.) Dinnie et al. toteavat tekemässään tutkimuksessa, että 

muiden ihmisten läsnäolo on tärkeä osa luontokokemusta ja siten myös hyödyt hyvinvoin-

nille johtuvat sitoutumisesta yhteiseen toimintaan (Dinnie, E., Brown, K.M. & Morris, S. 

2013, 106–107, 109). Luonto on leikki-ja oppimisympäristönä kaikille tasa-arvoinen. Vuo-

rovaikutussuhteiden lujittuminen mahdollistuu nimenomaan yhteisten kokemusten sekä 

elämysten vuoksi. (Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014, 94.) 
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Samankaltaisia tuloksia löydettiin myös eräässä tutkimuksessa, jossa todettiin luontokon-

taktin vaikuttavan positiivisesti lasten sosiaalisiin suhteisiin niin ikätovereiden kuin kasvat-

tajien kanssa ja myös koetun stressin määrään. Ulkona lapset leikkivät useammin pienissä 

ryhmissä ja itsenäisesti kuin sisätiloissa. (Carrus, G., Pirchio, S., Passiatore, Y., Mastan-

drea, S., Scopelliti, M. & Bartoli, G. 2012, 308.) Lasten näkökulmasta leikki on aina va-

paaehtoista ja usein spontaania toimintaa, jonka piirteisiin kuuluvat irrationaalisuus sekä 

luovuus. Tällainen toiminta tuottaa lapselle tyydytystä. (Parikka-Nihti, M. & Suomela, 

2014, 72.) Leikki saa uppoutumaan ja unohtamaan ympäröivän maailman, jolloin lapsi 

kokee vahvasti osallisuutensa leikin tapahtumissa. 

Flow on tila, jossa jatkuvasti tasapainoillaan levottomuuden ja tylsyyden välillä, ja se tun-

tuu muodostuvan tietynlaisissa tilanteissa, jotka yksilöt kokevat hallitsevansa. Se, miten 

yksilö kohtaa aktiviteettien haasteet on keskeistä. Bjorgen viittaa Dodgeen ja kumppanei-

hin (Dodge et al., 2012), jotka ovat todenneet flown liittyvän hyvinvointiin; se on tasapai-

noa yksilön resurssien ja hänen kohtaamien haasteiden välillä. Leikit, jotka luovat syvää 

osallisuutta ovat Bjørgenin tutkimuksen mukaan lasta haastavia ja sopivan vaihtelevia. 

Näitä ovat esimerkiksi pulkkailu ja hippa. Erilaisten aktiviteettien vaihtelu on kannattavaa 

sillä se lisää lasten osallistumismahdollisuuksia; jokainen lapsi kykenee osallistumaan tai-

tojensa mukaan. Syvä osallistuminen sekä osallisuus ovat merkkinä myös korkeammasta 

hyvinvoinnista. (Bjørgen, K. 2015, 318. Viitattu lähteessä.)  

Erilaiset oppimisympäristöt vaikuttavat sosiaalisten suhteiden luomiseen sekä lasten keski-

näiseen vuorovaikutukseen ja tätä kautta myös lasten itseluottamukseen eli kokemukseen 

itsestä osana ryhmää (Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014, 94). Puutarhan hoitoon pe-

rustuvassa oppimisessa (Garden Based Learning) lasten itsetunto ja itseluottamus kasvoi-

vat. Erään tutkimuksen mukaan opettajat ovat todistaneet oppilaiden olevan ylpeitä saatu-

aan valmiiksi jonkin tehtävän. Lapset osoittivat myös tyytyväisyyttä ja ylpeyttä siitä, että 

heidän kasvattamiaan puutarhan tuotteita hyödynnettiin kotona. Vanhemmat ovat myös 

kertoneet opettajille kuinka heidän lapsensa näkevät itsensä uudessa valossa; vastuullisem-

pina ja itsevarmempina. Lapset kokevat voivansa tehdä asioita itsenäisesti, uskovat läpäi-

sevänsä kokeet koulussa ja tuntevat olevansa ”joku” omassa luokassaan ikätovereidensa 

keskuudessa.(Ruiz-Gallardo, J., Verde, A. & Valdés, A. 2013, 263.)  

Konkreettisen luontokontaktin on todettu voivan kohentaa mielialaa sekä yleistä terveyttä. 

Artikkelissaan Capaldi ja kumppanit mainitsevat, että ne jotka kokevat syvää yhteyttä 
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luontoon ovat todennäköisesti taipuvaisempia kokemaan enemmän positiivisuutta, elin-

voimaisuutta ja tyytyväisyyttä elämäänsä kuin ne, jotka eivät tunne kokevansa juuri min-

käänlaista yhteyttä luontoon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteyden kokeminen 

luontoon sekä tunne onnellisuudesta voivat korreloida keskenään. (Capaldi, C.A. et al. 

2014.) Muuttujien välinen korrelaatio ei kuitenkaan osoita, että niiden välillä olisi auto-

maattisesti selkeä syy-seuraussuhde. Toisin sanoen koettu onnellisuus saattaa johtua myös 

muista asioista, kuin pelkästä luontoyhteydestä ja toisinpäin.  

Erääseen kyselytutkimukseen osallistuneet aikuiset arvioivat, että osallistuminen konkreet-

tisiin luontoon liittyviin aktiviteetteihin vaikutti positiivisesti niin lasten mielenterveyteen 

kuin muuhunkin hyvinvointiin.  Seikat, joihin konkreettinen tekeminen luonnossa heidän 

mielestään vaikutti erittäin positiivisesti, oli muiden kanssa työskentely, itseluottamus, 

elävistä olennoista huolehtiminen, suhtautuminen koulunkäyntiin sekä lasten suhteet omiin 

ikätovereihin sekä aikuisiin. Näillä aktiviteeteilla oli myönteisiä vaikutuksia myös lasten 

minäkuvaan, itsetuntoon sekä stressinsietokykyyn. Toisaalta osaan tutkimukseen osallistu-

neista konkreettisella kontaktilla luontoon ei ollut liiammin negatiivista kuin positiivista-

kaan vaikutusta edellä mainittuihin. Tämä osoittaa, että on olemassa yksilökohtaisia eroja 

siinä, miten konkreettisten luontoaktiviteettien koetaan vaikuttavan omaan mielentervey-

teen ja hyvinvointiin. (Maller, C. & Townsend, M. 2006, 12.)  

Salosen mukaan luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuden niin yhteisöllisyyden kuin yksi-

tyisyydenkin säätelyyn. Kummatikin ovat tärkeitä: mahdollisuus olla ja toimia yhdessä, 

sekä esimerkiksi mielipaikkojen tai piilopaikkojen kautta mahdollisuus vetäytyä omaan 

yksityisyyteen ja rauhaan. Tämä tarkoittaa, että ryhmässä ei tarvitse olla koko ajan jatku-

vassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lyhyessäkin ajassa on mahdollista palautua vuo-

rovaikutuksen tuomasta kuormituksesta omassa mielipaikassa. (Salonen, K. 2010, 105.) 

Sen lisäksi, että luonnon vaikutukset hyvinvointiin painottuvat toiminnollisuuteen ja yhtei-

söllisyyteen, niin luontoympäristö tarjoaa myös konkreettisen mahdollisuuden löytää kei-

noja psyykkiseen itsesäätelyyn ja hoitaa siten myös mieltä suoraan. Luonnossa on mahdol-

lista löytää tunnetilaan sopiva paikka, jonka avulla oma olotila helpottuu, virkistyy, rentou-

tuu ja rauhoittuu. (Polvinen, K. et al. 2012, 14.) Psyykkinen itsesäätely on sitä, että ihmi-

nen pyrkii automaattisesti pitämään kokemuksen itsestään mahdollisimman stabiilina 

psyykkisen rasituksen jälkeen (Salonen, K., 2005, 81).  
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

Kirjallisuudessa yleisin määritelmä oli luonnon ja ei-luonnon erottaminen toisistaan. Luon-

toon voidaan katsoa kuuluvaksi kaikki, johon ihminen ei ole vaikutuksellaan ulottunut. Ei-

luontoa taas on kaikki, mikä on jotenkin ihmisen muokkaamaa ja tekemää. Myös kehomme 

ulkopintaa saatetaan pitää rajana, joka erottaa meidät luonnosta. Toisaalta luonnon voidaan 

ajatella olevan läsnä kaikkialla niin filosofisesti kuin kemiallisestikin. Ihmisten tulkinnois-

sa luonnosta on niin paljon eroja, että loppujenlopuksi saattaa olla yksilön omien kokemus-

ten ja päätösten varassa määrittää se, mikä on luontoa ja mikä ei.  

Luontosuhteeseen käsitteenä liittyy monia piirteitä, ja sitä on vaikea määritellä tai lokeroi-

da selkeästi. Luontosuhdetta voidaan yrittää ymmärtää määrittelyllä, jossa ihminen joko 

käsitetään osaksi luontoa tai irralliseksi siitä. Tällainen määrittely oli tutkimuskirjallisuu-

dessa hyvin tyypillinen. Luontosuhde voidaan myös käsittää tietynlaiseksi jatkumoksi, 

jossa on kaksi ulottuvuutta; inhimillinen sekä ekologinen. Ihminen toisaalta on osa luontoa 

ja toisaalta ei. Ihminen voidaan myös määritellä kokonaan osaksi luontoa. Luontosuhtee-

seen liittyy aina sekä tunnetta, tietoa että toimintaa. Suhde luontoon on ymmärrystä myös 

siitä, kuinka omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa luontoon niin negatiivisesti kuin 

positiivisestikin. 

Ekopsykologialle tyypillistä on käsittää luonto osaksi ihmisen psyykettä; jos ihmisen ja 

luonnon välinen suhde on terve, myös ihmisen mieli on terve. Paikoin käsite määritellään 

asenteeksi tai herkkyydeksi luontoa kohtaan, mutta ekopsykologien käsityksen mukaan 

luontosuhde on osa meitä jo biologisella tasolla. Tätä voidaan kutsua ns. alkuperäiseksi 

luontosuhteeksi, jonka olennainen osa on, että ymmärrämme oman hyvinvointimme riip-

puvan hyvin pitkälti siitä, mitä luonnolla on meille tarjota; ravintoa, vettä ja ilmaa hengit-

tämiseen. Lisäksi lapsella alkuperäinen luontosuhde voi tarkoittaa esimerkiksi kykyä naut-

tia erilaisten luonnollisten ärsykkeiden tuottamista aistimuksista. Alkuperäisen luontosuh-

teen keskeinen osa on olemisen kokemus, jolla tarkoitetaan kokemusta itsestä riittävänä ja 

hyväksyttynä omana itsenään sekä myönteistä tunnetta itsestä ilman ympäristön paineita.  

Jokaisen ihmisen vahva yksilöllinen luontosuhde muodostuu lapsuudessa, jossa tärkeitä 

tekijöitä ovat luontainen ihmettely sekä hämmästely. Lapsen suhde luontoon pohjautuu 

erilaisille kokemuksille, jollaisia voi Kellertin (2005) mukaan olla kolmenlaisia: suoria, 

epäsuoria sekä symbolisia. Kellertin sanoin lasten suorat luontokokemukset ovat nykypäi-
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vänä uhanalaisia, sillä aikaa vietetään yhä enemmän sisätiloissa esimerkiksi erilaisten lait-

teiden, pelien ja sosiaalisen median parissa. On jopa sanottu, että nykyajan lasten sukupol-

velle luonto on jotain mitä vain seurataan sivusta, osallistumatta ollenkaan.  

Eräässä tutkimuksessa selvisi, että eri-ikäisten lasten kokemus suhteestaan luontoon on 

erilainen. Pienten lasten luontosuhteessa painottui perheen ja muiden läheisten, lemmik-

kien ja muiden eläimien merkitys ja toiminta keskittyi useimmiten lähiluontoon. Vanhem-

milla lapsilla taas painottuivat itsenäisemmät tilanteet sekä työnteon liittäminen luontoon.  

Huomattavaa kuitenkin oli, ettei kukaan tutkimukseen osallistuneista lapsista kokenut itse-

ään irralliseksi luonnosta.  

Lasten suhde luontoon muodostuu usein leikin kautta. Se on lapsen keino olla suhteessa 

ympäröivään luontoon. Luontoympäristö tarjoaa lapsille monipuolisia virikkeitä ja materi-

aaleja leikkeihin. Leikki on olennainen osa lapsen tasapainoista kehitystä ja on todettu, että 

lapsuudessa luontoon sijoittuvilla leikeillä voi olla hyvin pitkäkestoinen vaikutus mielen-

terveyteen sekä hyvinvointiin. 

Mielen hyvinvointi ja mielenterveys ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Terveen 

ja hyvinvoivan mielen omaava yksilö ymmärtää omat mahdollisuutensa sekä sietää elä-

mään kuuluvaa stressiä. Mielen hyvinvointiin vaikuttaa niin oma taustamme kuin koke-

muksemme ja näkemyksemme elämästämme sekä maailmasta ympärillämme; jokaisella 

kokemus on yksilöllinen. Kun lapsen mieli voi hyvin hän kykenee osoittamaan, nimeä-

mään ja käsittelemään tunteita, puhumaan vaikeuksistaan, osaa olla sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa muiden kanssa sekä nauttii elämästä kokonaisvaltaisesti.  

Sosiaalisen verkoston merkitystä lapsen mielen hyvinvoinnille ei voi korostaa liikaa. Ystä-

vät, perhe ja muut turvalliset aikuiset luovat niin turvaa kuin asettavat rajojakin ja ovat 

tukena, kun lapsi tarvitsee apua. Rakentavan sosiaalisen verkoston avulla lapsi oppii arvos-

tamaan niin itseään kuin muitakin ihmisiä. Kokemus siitä, että on pystyvä yksilö, joka hal-

litsee elämänsä eri ulottuvuudet pitää yllä sekä edistää mielen hyvinvointia. Tärkeää on 

myös saada tehdä sellaisia asioita, joista saa tyydytystä sekä osallistua oman yhteisön toi-

mintaan.  

Erilaisista ympäristöistä etenkin luontoympäristön on todettu olevan sellainen, joka edistää 

hyvinvointiamme.  Luontoympäristön yhteyttä yksilöiden mielen hyvinvointiin ja tervey-

teen on tutkittu melko paljon. On muodostettu teoria, jonka mukaan tunnemme luonnos-
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taan yhteyttä kaikkiin maapallon eläviin organismeihin. Tutkimusten mukaan ihmiset tuo-

vat automaattisesti ilmi erilaisia positiivisia reaktioita nähdessään luontoympäristöä ja sen 

elementtejä, etenkin sellaisia, jotka ovat olleet suosiollisia ihmisen evoluutiolle. Tämän 

biofiliaksi nimetyn teorian pohjalta on ehdotettu myös, että luontoympäristöllä on voima 

elvyttää tarkkaavaisuuttamme sekä vähentää psykofysiologista stressiä. Näin ollen luonto 

sekä siellä vietetty aika voi auttaa kehoamme ja mieltämme palautumaan sekä elpymään 

niitä rasittavista tekijöistä.  

Tutkimukset, joita tästä aiheesta löytyi, keskittyivät hyvin paljolti aikuisiin tai aikuisten 

näkemyksiin siitä, miten luonto ympäristönä saattaa vaikuttaa lasten mielen hyvinvointiin. 

Lapsuuteen ja lasten omiin näkemyksiin liittyviä tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta kui-

tenkin löytyi jonkin verran. Useassa tutkimuksessa korostui hyvin paljon se, kuinka luonto 

vahvisti lasten stressinsietokykyä ja myös vähensi lasten kokemaa negatiivista stressiä 

etenkin silloin, kun luonto oli konkreettisesti lähellä heitä.  

Tärkeä osa luontokokemuksia ovat muut ihmiset. Luonto ilmeni paikkana, jossa sosiaali-

nen kanssakäyminen oli rikasta niin lasten kuin lasten ja aikuistenkin kesken, sillä se tarjo-

si useita mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen, oppimiseen ja elämyksiin. Näissä tilanteis-

sa lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja loivat ystävyys-ja kiintymyssuhteita. Sosiaalisella 

vuorovaikutuksella on yhteys myös lapsen itseluottamukseen; kokemus ryhmään kuulumi-

sesta vaikuttaa lapsen kokemukseen itsestä. Toisaalta luontoympäristö antaa tilaa hoitaa 

mieltä myös suoraan erimerkiksi mielipaikkojen kautta, joissa pääsee rauhoittumaan, ren-

toutumaan sekä virkistymään yksin. Jopa ylivilkkauden oireiden on todettu lievittyvän lap-

sen havainnoidessa luontoa. 

Luonnon vaikutukset mielen hyvinvointiin painottuvat paljon yhteisöllisyyteen, mutta 

myös toimintaan. Konkreettinen luonnossa tekeminen, kuten leikkiminen, puutarhan ja 

eläinten hoitaminen vaikuttavat positiivisesti niin aikuisten kuin lastenkin mielen hyvin-

vointiin. Esimerkiksi vihannesten kasvattamisen kautta lasten itseluottamus vahvistui, sillä 

he kokivat olevansa taitavia yksilöitä, jotka kykenevät ottamaan vastuuta asioista. Kun 

tiedostamme oman kyvykkyyteemme voimme kokea luottamusta itseämme kohtaan, mikä 

taas on yksi tärkeä tekijä, joka vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen psyykkiseen hyvin-

vointiin.   

Luonnossa leikkiminen ja liikkuminen olivat myös merkityksellistä koetulle hyvinvoinnil-

le. Erilaiset fyysiset ulkoleikit, jotka ovat vaihtelevia ja tuottavat sopivia haasteita lapsille 
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edistävät lasten sitoutumista toimintaan sekä osallisuutta, ja mahdollistavat siten myös 

flow-tilan syntymisen. Syvä osallisuus toiminnassa, joka on sopivan haastavaa, mutta vas-

taa kuitenkin yksilön resursseihin, voi lisätä koettua hyvinvointia. 

Jokainen kuitenkin kokee näiden asioiden vaikutuksen omaan mielen hyvinvointiin eri 

tavalla kuin toinen; jotkut voivat kokea ettei niillä ole mitään vaikutusta omaan olotilaan. 

Jokaisella ihmisellä suhde luontoon on erilainen, eikä siksi voida yleispätevästi sanoa mi-

ten se vaikuttaa yksilön mielen hyvinvointiin. On todettu esimerkiksi, että koettu onnelli-

suus ei edellytä syvää yhteyttä luontoon. Näiden välillä ei välttämättä ole automaattista 

syy-seuraussuhdetta vaan onnellisuus ja siten myös mielen hyvinvointi voi johtua myös 

muista asioista. Tutkimusten pohjalta vaikutta kuitenkin siltä, että luonnossa olemisella on 

selkeä vaikutus lapsen mielen hyvinvointiin ainakin välillisesti muun muassa yhteisölli-

syyden sekä toiminnallisuuden kautta.  
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