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Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Nuoret vieraantumassa luonnosta?

• Teini-ikä ”aikalisä” luontosuhteessa → 
palautuu usein aikuisiässä (Kaplan & 
Kaplan 2002)
• Varhaiset luontokokemukset tärkeitä
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JOHDANTO



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Psyykkiset: parantaa mielialaa ja itsetuntoa; vähentää kielteisiä tuntemuksia
• Kognitiiviset: elvyttää stressistä ja henkisestä uupumuksesta; parantaa muistia, 

keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta; lisää ympäristövastuullisuutta
• Fysiologiset: lievittää stressitekijöiden vaikutuksia; innostaa liikkumaan; parantaa 

immuunijärjestelmän toimintaa 
• Sosiaaliset: edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja perheiden/yhteisöjen yhteenkuuluvuuden 

tunnetta; lieventää sosiaalisia ongelmia
• Henkiset/hengelliset: lisää inspiraatiota ja tunnetta yhteydestä laajempaan todellisuuteen 

• Luonto ja onnellisuuden kokemukset yhteydessä

LUONNON VAIKUTUKSET HYVINVOINTIIN JA 
TERVEYTEEN
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Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Tekeekö luonto nuoret onnelliseksi?
• Miten luonto vaikuttaa nuorten

hyvinvointiin?
• Mitkä tekijät lisäävät hyvinvointia? 

• Temaattiset kirjoitukset (N=184)
• 9-luokkalaiset lahtelaiset, 2019

TUTKIMUSKYSYMYS JA -AINEISTO
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https://youtu.be/7boN53CD7-w
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LUONTO JA NUORTEN ONNELLISUUS

67 %

26 %

7 %

Myönteinen Ambivalentti Kielteinen

Luonto saa minut onnelliseksi. 
Saa tuntemaan olon turvalliseksi ja siitä 

saa rauhaisan/tasapainoisen fiiliksen. Kun ilma 
ja luonto on raikasta ja puhdasta näkymä silloin 

voi olla niin kaunis ja saatat saada hyviä 
kokemuksia joita muistellen niitä myöhemmmin. 

Voit saada positiivista energiaa huono-
tuulisillekkin päiville. :) 



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Yleiset ulkoiluharrastukset 
suosituimpia

• Ulkoilua lähiluonnossa ja 
mökkiympäristöissä

• Moniaistiset luontokokemukset
• Ympäristönsuojelun näkökulma
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LUONNOSSA VIRKISTÄYTYMINEN

Asumme aika kaupungista 
mutta silti metsää löytyy joka kulman 

takaa josta nautin erittäin paljos koulumatkoilla, 
juoksulenkeillä ja muissa aktiviteeteissä mitä teen. 
--- Perheemme kanssa rakastamme luonto retkiä, 

esim, lapakistossa tai hollolassa ja pikkuveskulla ja 
se tekee minut onnelliseksi monella tavalla olla 

yhdessä perheeni kanssa. 



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Luonto rauhoittaa, parantaa mielialaa, 
lievittää stressiä, auttaa unohtamaan
arkipäivän huolet… 
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LUONNON VAIKUTUKSET HYVINVOINTIIN

Maininnat

Mielen virkistys ja elpyminen 75

Vetäytyminen, rauha, arjesta

irtautuminen
68

Liikkuminen 58

Aistielämykset 46

Esteettisyys 37

Muu toiminta (passiivinen) 25

Puhtaus/siisteys 21

Luonto tekee minua paljon 
onnelliseksi ja luonto näyttää rauhaa jossa ei 

tarvi olla aina täydelinen. Itse tykkää luonnosta 
tosi paljon koska se rauhoittaa minua. Ei aina 
tarvitse olla aina puhelimella voi mennä vähän 

rauhouttumaan luontoon. 



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Virikkeiden puute, onnellisuus 
tulee muualta

• Ihmiset erilaisia

• Konkreettisia tekijöitä:
• Sääolosuhteet 
• Ötökät, hyönteiset yms.
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MIKSI LUONTO EI TEE ONNELLISEKSI?

Puut, ruoho ja auringon valo 
tekevät kyllä [onnelliseksi], mutta on 

paljon pieniä asioita joista en pidä, ja joille en 
voi mitään. Ötökät, hyönteiset ja kylmyys varmaan 

eniten ärsyttää. Jos olisi lämpimämpi eikä olisi 
ötököitä, olisin tyytyväinen. Mutta nyt puhutaan 

vain kesästä. Entäs talvi? Silloin en pidä 
luonnosta yhtään! Kylmä, lumi on tyhmää ja on 

liukasta. Puut näyttää kuolleilta ilman lehtiä, 
eikä talvella mikään oo hyvin! 



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka
• Seikkailullisia aktiviteetteja
• Turvallista, tavoitteellista ja ammatillisesti 

ohjattua
• Tähtää kokonaisvaltaiseen ihmisenä 

kehittymiseen
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MITEN LUONTOSUHDETTA VOIDAAN PITÄÄ 
YLLÄ NUORUUDESSA?



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisen 
kurssi (3 päivän melonta- ja vaellusretket)

→ Miten luontoretket vaikuttavat 
opiskelijoiden koettuun hyvinvointiin ja 
luontosuhteeseen?

• Kysely ennen (N=13) ja jälkeen (N=16) 
• Ryhmähaastattelut (N=9)
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TUTKIMUSKYSYMYS JA -AINEISTO
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TUNTEMUKSET RETKILLÄ

Asteikko 1-5 KA

Turvallinen 4,1

Onnellinen 4,0

Tyyni ja rauhallinen 3,9

Elinvoimainen 3,8

Hermostunut 1,9

Alakuloinen ja apea 1,8

Yksinäinen 1,4

Luonto, vesi, nuotio, ryhmä, 
ohjaajat, melonta, oppiminen ruuanlaittoon, 

välineisiin.

Ryhmään pääseminen, hyväksytyksi 
tuleminen, luonnossa oleminen.

Yhdessäolo ja yhdessä tekeminen 
mukavien ihmisten kanssa, itsensä 

ylittäminen.

Huonot yöunet, lihaskireydet, 
hyttyset, kylmyys, märkä/kosteus, 

väsymys.



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Elpyminen ja rentoutuminen
• Itseluottamuksen ja -tuntemuksen kasvu
• Arkielämästä irtautuminen
• Yhdessä olosta nauttiminen, 

ryhmähengen lujittuminen
• Luonnon tuottamista aistimuksista ja 

fyysisistä tuntemuksista nauttiminen
• Omien rajojen koettelu
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LUONTORETKIEN VAIKUTUKSET

Ahdistuneisuus helpotti.

Luotan itseeni enemmän ja                      
pystyn olemaan luonnossa paremmin 

ilman murheita.

Mä olin aivan rikki poikki, mut tosi                            
onnellinen et lähin --- Kyl mä olin tosi fiiliksis. Mä

kerroin mun kaikille kavereille silleen ei vitsi, mä tein 
tätä ja tota ja tota ja ylitin itteeni, mut sit oli kyl

kuitenkin tosi fyysisesti väsynyt.



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Uusien tietojen ja taitojen 
oppiminen

• Luontokiinnostuksen 
lisääntyminen, luontosuhteen 
vahvistuminen

→ Into luonnossa liikkumiseen 
lisääntyi
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LUONTORETKIEN VAIKUTUKSET

Kyl oon miettiny et vois siirtää 
ne rauhottumishetket omasta sängystä, mis
viettää muutenki aikaa, niin vaikka meijän

lähimettään, koska sinne on tosiaan 
parikyt metriä.

Me ollaan just mietitty et kyl
me tänne Repovedelle tullaan käymään ja ---

vissiin pohjosiinki ois jossain vaiheessa tarkotus
lähtee --- Et haluis tuua siit semmosen tavan, 

semmoisen yhteisen tekemisen.



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

• Luonto tärkeä nuorten hyvinvoinnille
• Ympäristövastuullisuus

• Polarisoituminen, ”aikalisä” → 
luontosuhteen säilyttämiseen tukea

• Luontokiinnostusta voidaan 
palauttaa viemällä nuoria luontoon

• Luonnossa liikkumisen taitoihin 
opastaminen, perheiden tukeminen

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

28/05/2021Ulos – Ut – Out 2021 / Riikka Puhakka 14



Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 28/05/2021 15

TULOSSA…

Lahden yläkoululaisten ajan viettäminen 
luonnonympäristössä (%, N=1123):

Tunnetilat luonnossa  (%, N=1066):
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Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
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KIITOS!


