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Hiukan taustaa puheenvuorolleni:

→Olen tutkinut, kehittänyt, opettanut ja ohjannut 
(opinnäytteitä) aiheista, joissa teemoina ovat olleet:

→Hyvinvointia liikunnasta ja hyvinvointia kulttuurista (mutta 
en hyvinvointia luonnosta), vaikka pidänkin itseäni myös  
seikkailukasvattajana.

→Olen tutkinut kokemusliikunnan ja kokemuksellisen
toimintakyvyn teemoja monin tavoin. Ja opetan 
kokemuksellista oppimista ja ohjaamista. 

→Pääpointtini tässä puheenvuorossa on, että hyvinvointi missä
tahansa edellisistä perustuu suurelta osin kokemuksiin ja 
niiden merkityksiin.  
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Tarvitseeko tätä selittää? Luontoelämysten ristiriitoja
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Joillakin on hiihtäjän identiteetti… Toiset vahvistavat identiteettiään hiihtämällä. 
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Kuvassa opettajien kevätretki… Linnutkin asuvat yhteisöllisesti…
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Luontoon voi vaikuttaa. Luonto antaa mahdollisuuden toimijuuteen.
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 Kokemuksia voi ja kannattaa käsitteellistää ja konkretisoida, 

koska niiden avulla ohjaaminen, tukeminen, arvioiminen ja 

edistymisen seuranta on mahdollista. 

 Jotkut kokemukset tuottavat hyvinvointia lisääviä elämyksiä, 

jotkut vahvistavat tekijän identiteettiä, kolmannet 

vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja neljännet 

rakentavat toimijuutta, velvollisuuksien hoitamista ja toisten 

tukemista. 

 Seikkailullistamalla ohjaamista/opetusta voimme vahvistaa 

näitä kaikkia kokemuksia yksilössä ja myös ryhmässä. 
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Monet meistä oppivat asioita kokemuksellisesti paremmin 

kuin ”teoreettisesti”. Asian voi ilmaista vaikkapa ”Learning 

by doing” –ajattelulla tai yksityisestä yleiseen –näkökulmalla 

tai sanomalla ”hyvä teoria on parasta käytäntöä” tai 

sellainen teoria, joka on samalla käytännöllistä, on parasta.

 Itse ajattelen, että kokemusten avulla opimme asioita siksi, 

että (oppimis)kokemuksistamme ja/tai opettelemastamme 

asiasta tulee meille merkityksellisiä. 

→ Kun opetettava asia ja merkityksellinen kokemus kohtaavat

opetuksessa, niin oppimiselle on erinomaiset edellytykset.
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 Luontokokemukset ja luonnossa seikkailu lisää hyvinvointia jo 
sinällään. Tästä on jo jonkin verran tutkimustietoakin. 

 Hyvinvointi lisääntyy luonnossa vielä enemmän, kun samalla 
vahvistetaan osallistujaa merkityksellisillä kokemuksilla ja 
kokemusosaamisella.

→ Seikkailu (kokemukset merkityksineen) tuo hyvinvointia luonnosta 
–ajatteluun väkevän lisän. Se on vähän sama asia kuin jos 
fysioterapiaan lisätään yksilön oma harjoittelu. 

→ Luonto on sinällään melko passiivinen hyvinvoinnin tekijä, mutta
seikkailu ja kokemuksellisesti vahvistavat prosessit tekevät niistä 
aktiivisia elämää muuttavia prosesseja, jotka lisäävät hyvinvointia 
monella toisiaan täydentävällä tavalla. 
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