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Tampereen kaupunki/ työllisyydenhoidon yksikkö ja Atofios Oy ovat sopineet 
ryhmäpalvelusisällön hankkimisesta Työllisyydenhoidon palveluyksikölle

• Hankinta-aika 2018 (talvi-kevät)

• Kaksi ryhmää, joiden jäsenet ohjautuneet ryhmiin omavalmentajien ehdotuksesta 
mutta omasta vapaasta valinnasta

• Kumpikin ryhmä kokoontuu yhteensä 13 kertaa, kerran viikossa

3h kerrallaan 

• Ryhmien demografia heterogeeninen



Metsän taika –ryhmätoiminnan lähtökohdat

• Ryhmätoiminnan punainen lanka on suorittamattomuus.

• Toiminnan sisältö rakentuu positiiviseen psykologiaan, käyttäytymistieteisiin, 
sosiaalipsykologiaan sekä holistiseen ihmiskäsitykseen → ryhmän jäsen on 
ihminen sellaisenaan kuin on.

• Katse ja toiminnan näkökulma on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 
Ryhmäohjauksissa huomioidaan ”tässä ja nyt” luoden polkua tulevaan.

• Metsämieli- menetelmä ja Metsäkylpy/shinrin-yoku/forest bathing/metsäterapia 
menetelmällisinä lähtökohtina.

• Ohjaaja on ryhmän jäsen – oma kokemismaailma, elämänkokemukset, tieto ja 
taito, mikä mahdollistaa pintaa syvällisemmän lähteen uuden omaksumiselle.



Ryhmätoiminta

• Ryhmäytyminen

• Ohjatut harjoitukset kannustettuina ja perusteltuina ilman suorittamisen tai pakon 
tunnetta.

• Osallisuus→ ryhmän jäsenillä konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa 
ryhmätoimintaan, esittää mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia (mm. 
menetelmäsisältö eri kerroilla, toiminnan ympäristövalinnat, tiedon jakaminen). 
Huomata oma kyky huomioida itseä ja muita, muodostaa sosiaalisia suhteita jne.

• Tavoitteellisuus→ uudet näkökulmat, oivallukset, vertaistuki, tiedon ja 
kokemusten jakaminen, sosiaalinen yhteisö, kokemus hyväksytyksi tulemisesta. 
”Fyysinen kunto kasvoi siinä ohessa.”



Ryhmätoiminnan hyödyt

• Näkökulman laajentaminen oman minän roolista omassa elämässä (esim. 
työttömänä oleminen) →Työkykytalo, Mielentaidot- puu, Aistisoppa, Mielen
liikennevalot, Investointisalkku©

• Luonnon tarjoamien hyvinvointivaikutusten havainnoiminen, kokeminen ja 
sisäistäminen.

• Arjen hallinta

• Sosiaalisuus

• Kunnioittava kuunteleminen, kanssaihmisten arvostaminen, tulla arvostetuksi, 
oman itsensä ”arviointi” myönteisellä tavalla, vertaistuki

• Toimintaympäristöjen monipuolisuus ja mahdollisuudet (”En ole tullut 
ajatelleeksikaan, miten paljon hienoja luontopaikkoja Tampereelta löytyy.”)



Kommentteja ryhmien jäseniltä matkan verralta

• ”Analyyttinen ääni sisällä pilaa sen hetken, kun yrittää antaa mahdollisuuden ja 
luvan itselle keskittyä vain tässä olemiseen. Mutta hetkellisesti koin onnistuvani.” 
(3. kerta)

• ”Rauhallinen olo.” (3. kerta)

• ”Ajattelin, mitähän nämä puut meistä ajattelevat. Tai, mitä muut kulkijat 
ajattelevat, jos näkevät meidät.” (3. kerta)

• ”Halasin puuta ja tuli hyvä mieli” (3.kerta)

• ”Esitin roskapönttöä eikä mua hävetä yhtään. Tää oli kivaa.” (4. kerta)

• ”Meillä on tosi hauskaa yhdessä.” (4. kerta)

• ”Ajattelin, että mitä ihmettä ja onks pakko, mutta kun sen kynnyksen ylitän, niin 
pakko tunnustaa, kyllä tämä oikeastaan toimii.” (4. kerta)



Kommentteja ryhmien jäseniltä matkan verralta

• ”Kaikki hyvin.” (4. kerta)

• ”Hyvä fiilis. Hyvä liikkua ulkona.” (5. kerta)

• ”Energinen. Lisää.” (5. kerta)

• ”Joka paikkaa kolottaa, mutta mieli on tuhannesti virkeämpi, voimakas 
olo.” (5. kerta)

• ”Pirteyttä, levollisuutta, iloa nuotion lämpöä ja savun hajua tuli mukaani 
metsässä.” (5. kerta)

• ”Sikamagee juttu.” (6.kerta)

• ”Henkisesti raskas päivä.” (6.kerta)

• ”Pakko tunnustaa, että tämä on viikon odotetuin päivä.” (7. kerta)



Kommentteja ryhmien jäseniltä matkan verralta

• ”Hyvä, kun olen taas ulkoillut ja toivon, etten nyt kotona vaan ole sohvalla ja ole 
tekemättä mitään.” (7.kerta)

• ”Tällä kerralla olen saanut ehkä enemmän kuin miltään muulta kerralta. 
Konkreettisia asioita ja paljon pohdittavaa, jota joutuu ehkä pureksimaan vielä 
kotonakin. Aika diippiä settiä.” (7. kerta)

• ”Aivan oikeita havaintoja ja huomaan itsekin, että jotain voin muuttaa.” (7. kerta)

• ”Olen löytänyt sen oman polun. Ja saan yhteyden luonnossa, mäntyjen, ne on 
vanhoja ja vahvoja, avulla yhteyden isovanhempiini, tuntuu, että he puhuvat 
minulle puun kautta.” (7. kerta)

• ”Rauhallinen olo.” “Rauha.” (7. kerta)

• ”Henkisesti aika raskasta, mutta mieli on hyvä.” (7. kerta)

• ”No tuleehan siitä hyvä mieli, kun ahdistus vaihtuu onnistumiseksi.” (10. kerta)



”Kerro kerro kuvastin…” – mietteitä tulevaisuuteen

• Raha ja rahoitus – kuka maksaa? Mitä toiminta (saa) maksaa?

• Tiedon jakaminen luonnon hyvinvointivaikutuksista.

• Toiminnan hyödyllisyyden mittaaminen (mittaristo), arviointi (kuka ja miten?), ja 
tulosten hyödyntäminen jatkotoiminnoissa.

• Toiminnan vakuuttaminen – tiedon siirtäminen käytäntöön ja 
pilottien/hankkeiden pitkäkestoisuus tarpeellista. Mahdollisuus laadukkaaseen 
toimintaan on olemassa.

• Tahdosta toimintaan – toiminnasta tahtoon?

• Yhteistyö eri toimijoiden kesken mahdollistaa laaja-alaisemman toiminnan : 
tiedon välittäminen, vakuuttaminen, toiminnan vakiinnuttaminen jne.



Hanna-Kaisa Heilimo Atofios Oy

• Sairaanhoitaja (AMK)

• Aikuiskasvatustieteen, kansanterveystieteen 
ja ympäristötieteen perusopinnot, opintoja 
sosiaalitieteistä, gerontologian ja 
kansanterveystieteen ”väyläopiskelija” JYU

• Forest therapy guide – ANFT (USA)

• Metsämieli- ohjaaja

• ASAHI- terveysliikunnan ohjaaja

• Mindfulness- ohjaaja

• Neuropsykiatrinen valmentaja (1/2019)

• Luontopalveluiden suurkuluttaja

• Palvelut saatavilla suomen kielen lisäksi 
ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi. Nature - walk with me.



• www.atofios.fi

• Facebook: 
www.facebook.com/Atofios

• Instagram:

@atofiosoy

• + 358 45 7871 9898

• atofiosoy@gmail.com

• hannakaisa.heilimo@gmail.com






