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Metsämieli- menetelmä 

u  Luonnon terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset 
yhdistyvät 
mielentaitoharjoituksiin 

u  Harjoittele pihalla, puistossa, 
puutarhassa, metsässä- yksin tai 
yhdessä.  

�  Harjoituskirja: 
�  http://www.metsalehti.fi/Kirjat/

Kirja/Metsamieli---Luonnollinen-
menetelma-mielentaitoihin/ 
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Luonnossa vietetty aika 
 

Tutkitut vaikutukset 
 

10 min. Verenpaineen/stressihormonien lasku 

20 min. Mielialan koheneminen 

60 min. Tarkkaavaisuuden koheneminen 

2 h Elimistön puolustusmekanismit elpyvät 

5 h/kk Positiivisten tunteiden lisääntyminen 

3 pväluontoretki Immuunipuolustus paranee(hyvien tappajasolujen määrä 
kasvaa) 
Syöpää vähentävien proteiinien määrä lisääntyy 
Stressihormonien määrä vähenee 
Veren sokeriarvot paranevat/normalisoituvat 
Kohonnut verenpaine laskee 
Masennus ja väsymys vähenee 
Elinvoimaisuuden tunteen lisääntyminen 
 

Luonnosta hyvinvointia 
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Aivot kiittävät 



Luonto motivoi liikkeelle 
�  Tutkimuksissa verrattu kävelyn 

vaikutuksia ulkona ja sisällä (Kelley 
1993, Kennedy 1987, Focht 2006, 
Ceci ja Hassmen 1991) 

�  Itse valittu kävelyvauhti osoittautui 
ulkona reippaammaksi kuin sisällä 

�  Ulkona tehty suoritus tuntui silti 
helpommalta ja kevyemmältä.  

�  Kävely lisäsi vireyttä ja antoi 
positiivisen fyysisen väsymyksen 
tunteen molemmissa ympäristöissä. 

�  Ulkoilukävely lisäsi sisäkävelyä 
enemmän kävelijöiden kiinnostusta 
lähtea uudestaan liikkumaan. 

�  Ulkoilukävelyn on todettu 
vaikuttavan suotuisasti myös 
liikuntakertojen määrään. Mita 
enemmän vihreäa ja puistoja 
ympäristössa on, sita enemmän 
ihmiset ulkoilevat säännöllisesti. 



� Rauhoittuminen 
� Virkistyminen 
� Liikkuminen 
� Lohduttautuminen 
� Yhdessä 

metsämielelle! 

Luonto vaikuttaa 



� Oman itsensä kanssa 
seurustelu on 
elämänmittainen matka 

� Aistimusten, havaintojen, 
reaktioiden, ajatusten ja 
tunteiden tunnistaminen 
kehittää hyvinvointitaitoja 

 

Mielentaidot 



Mielentaitojen puu 



1.  Metsän luontaisista hyvinvointivaikutuksista nauttiminen 
2.  Metsässä oleminen ja läsnäolo 
3.  Hiljentyminen  

4.  Mielen vapaa vaeltelu ja ajatusten tuulettelu 
5.  Elämänvaiheen pohdiskelu 
6.  Itsetuntemuksen kehittäminen 
7.  Itsensä kehittäminen ja omien tavoitteiden täsmentäminen eri elämänosa-alueilla 
8.  Surun, huolien ja murheen keventäminen 
9.  Kivun hyväksyminen, vähentäminen ja kivun kanssa elämisen harjoittelu 

10.  Haasteiden ja ristiriitatilanteiden punninta 
11.  Valintojen ja päätösten pohdinta 
12.  Hyvinvointi-, ja voimavarataitojen ja tavoitteiden päivittäminen 
13.  Mielentaitojen ja tietoisuustaitojen(engl. mindfulness) harjoittelu 
14.  Omien uskomusten ja odotusten punnitseminen 
15.  Elämän kohtuullistaminen ja riittävyyden kokemus 

16.  Stressin helpotus ja ajanhallinnan taidot 
17.  Palautuminen ja elpyminen 
18.  Terveys-, ja rentoutusliikunta 
19.  Lumoutuminen ja luonnon kauneudesta nauttiminen 
20.  Ystävien ja lähimmäisten kanssa yhdessä liikkuminen 

Harjoittelun hyötyjä 



Harjoituksia yli 55 kpl 



Mindfullness vai mindemptiness 



Metsämieli- askeleet 

1.  Altistu luonnolle  
2.  Havainnoi 
3.  Ole läsnä metsähetkessä  
4.  Rauhoitu ja rentoudu  
5.  Anna metsän selkeyttää 

ajatuksia ja tunteita  
6.  Hyödynnä metsäisiä 

ajatuksia; suunnittele, arvioi 
ja suuntaa eteepäin  

7.  Lataudu ja energisoidu 



� Kulje sinulle mieluisa 
metsäpolku tai puistoreitti 
viikoittain? 

 
� Mitä voisit odottaa 

viikkopolulta? Mitä tilaat? 
 
� Mitä voisit kysyä itseltäsi 

kävelyn alussa ja kävelyn 
lopussa? 

Viikkopolku 





Vuodenaikojen viestit 



Mielipaikka 



Lumoutumisen kokemus 

Luonnon lumovoiman salaisuus piilee siinä, että luonto herättää tahattoman 
tarkkaavaisuuden ilman ponnisteluja tai tietoista keskittymistä.  



Olemisen kokemus 



Jatkuvuuden kokemus 





Metsämieli- palveluita 
 

u  Metsämielelle- heräteluento(1,5 h) 
§  Hyvinvointitottumuksiin, luontoliikkumiseen 

ja mielentaitoihin kannustava, energisoiva 
ja osallistava heräteluento  

u  Metsämieii- tapahtuma (1.5 h- 4 h) 
§  Järjestöjen tapahtumiin ja 

vapaaehtoistoimijoiden virkistykseksi 
§  Luontomatkailu- projekteihin, 

matkailuseminaarien virkistysohjelmaksi 
u  Metsämieli- vetäjien koulutus( 2 x 1 pvä)  

§   Järjestöjen vetäjille 

§   Terveys- ja luontoliikunnan ohjaaille 
§   Luontomatkailutoimijoille 
§   Maatilamatkailu-ja luontoyrittäjille 

u  Luonto- tai maatilamatkailun Metsämieli-
palveluiden tuotteistamistyöpaja(1/2- 2 
pvä) 

 
u  Kysy ja suunnitellaan yhdessä lisää! 
 


