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Puutarhatoiminta, -terapia sekä sosiaalinen
ja terapeuttinen puutarhanhoito
Tavoitteellisen puutarhatoiminnan vaikutukset fyysiseen ja
psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun ovat myönteisiä.1
Puutarha-toimintaa käytetään tietoisesti esimerkiksi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Itse kasvatetuista puutarhanantimista ruuan laittaminen ja siitä yhdessä nauttiminen on
vaikuttava ja kokonaisvaltainen kokemus.2
Puutarhaterapia on sellaista puutarhatoimintaa, jolla on kuntouttava tavoite, ja jonka ohjaamisessa on mukana terapiakoulutuksen saanut ohjaaja. Kuntoutustavoitteet ovat sosiaalisia, kognitiivisia, fysiologisia, psyykkisiä tai yleistä hyvinvointia vahvistavia.3
Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja yksilölliset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat. Toimivaksi malliksi on nähty, että yhtäältä
puutarhanhoidon ja toisaalta asiakkaan hoidon asiantuntemus
ovat puutarhaterapian ohjaajatiimissä eri henkilöillä.4
Sosiaalisen ja terapeuttisen puutarha-toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalista osallisuutta ja torjua syrjäytymistä.
Sen avulla erilaiset asiakasryhmät voivat integroitua yhteiskuntaan, löytää yhteisöjä, joihin kuulua, päättää itseään koskevista asioista ja antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään.
Vankilassa ja kehitysvammaisten kohdalla puutarhatoiminnan luonne on usein lähellä kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan puutarhatoimintaan voidaan liittää opintopolkuja
puutarha-alan tutkintoihin.5
Puutarhatoiminnalla voidaan edistää tunnetta normaaliudesta. Se ehkäisee passivoivaa laitostumista ja stigmatisoitumista sekä tuo elämään tuulahduksen myönteisiä, normaaleja asioita. Psykiatrisissa sairaaloissa työskentelevät ohjaajat
näkivät ympäristöllä olevan suuren merkityksen asiakkaiden
käyttäytymiseen. Puutarha voi toimia harjoitteluympäristönä
laitoksen ulkopuoliseen elämään. Ikäihmisille ja muistihäiriöisille mahdollistetaan oman puutarhaharrastuksen jatkamisen
tuottama mielihyvä.6
Osallistava toiminnallisuus vähentää eristäytymistä. Kehitysvammaisten puutarha-toiminnan keskeisenä ajatuksena on
integroitua yhteiskuntaan ja osallistua tasavertaisesti. Osallisuuden kautta vahvistuu toiminnallinen identiteetti.7 Puutarhatoiminta tarjoaa terveyttä tukevan ympäristön, jossa
voidaan irrottautua ongelmien tai sairauksien ympärille rakentuneista identiteetistä. Toiminnan kautta saavutetut identiteetin muutokset ovat keskeisiä toipumisen rakennusaineita.8
Puutarhassa tapahtuva rentoutuminen ja toiminnan aikaansaama ei-defensiivinen mielentila sekä pakoton toiminta mahdollistavat aktiivisuuden, kärsivällisyyden, pitkäjänteisyyden ja positiivisen vuorovaikutuksen lisääntymisen.9
Vankien ohjaajat näkivät onnistumisen kokemukset puutarha hoidossa tärkeänä osana vankien kuntoutumista. Vuoden
kierron ja kasvien kasvun seuraaminen voivat olla täysin uudenlaista mielihyvää tuottavaa puuhaa. Onnistumisten kautta
vahvistuvalla pystyvyyden tunteella on tärkeä merkitys kuntoutumisen kannalta.10

Puutarha tarjoaa psyykkisiä voimavaroja palauttavan ympäristön intensiivisissä hoito-ohjelmissa oleville potilaille ja
vangeille. Psykiatristen ongelmien hoidossa on puutarhatoiminta vaikuttanut myönteisesti.11 Voimaantuminen liittyy viherympäristöjen edistämään stressistä elpymiseen ja tarkkaavaisuuden elpymiseen, mikä palauttaa kognitiivisia kykyjä
henkisen ponnistelun jälkeen.12 13
Puutarhatoiminta sopii erinomaisesti vanhusten toimintakykyä
ylläpitäväksi ja hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi hoivalaitoksissa. Asukkaita on onnistuneesti osallistettu asumisyksikköjen
puutarhan suunnitteluun. Parhaimmillaan lopputulos ilmentää
asukkaiden kulttuurista identiteettiä.14 Puutarhatoiminta vahvistaa liikekoordinaatiota, tasapainoa, lihasvoimaa ja puristusvoimaa. Lisäksi puutarhaympäristön moniaistillisuus on voimaannuttava tekijä.15 16 Aistipuutarhoja perustetaankin monenlaisten
asiakasryhmien, kuten lasten, ikäihmisten, muistisairaiden ja näkövammaisten tarpeisiin.17
Puutarhaviljelyn jatkaminen uudessa kotimaassa voi helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista. Viljelyharrastuksen
jatkaminen uudessa kotimaassa on erityisen merkityksellistä
silloin, kun vihannesten viljely on lähtömaassa kuulunut arkipäivään. Lisäksi se voi tarjota perheille yhteisen harrastuksen
ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.18
Sosiaalisen tuen kokemus on terveyttä tukevan ympäristön tunnusmerkki. Puutarhatoiminta on yhdessä tekemistä. Sen myötä
voi syntyä täysin uusi kokemus kuulumisesta joukkoon,19 kuten
todettiin päihdekuntoutujien luontotoiminnassa.20 Viherympäristön miellyttävät kokoontumispaikat ovat tärkeitä sosiaalisuuden vahvistajia,21 jotka tarjoavat kohtaamispaikkoja sekä
henkilökunnalle, asiakkaille että omaisille. Puutarhojen myymälät ovat siltoja yhteiskuntaan.22
Puutarhatoiminta seuraa vuodenkiertoa, millä on vahva terapeuttinen merkitys.23 Merkityksellistä on puutarhanhoidon
metaforisuus - elonkierto syntymän ja kukoistuksen kautta
kuihtumiseen ja jälleen uuden alun mahdollisuuteen.
Alkukeväästä tehdään taimikasvatukseen liittyviä töitä. Kesää kohti siirrytään avomaan vihannesten ja koristepuutarhan hoitotöihin. Syksyllä sadonkorjuu ja tuotteiden jatkojalostus tarjoavat puuhaa. Vuodenkierron juhlapyhät huomioidaan
tekemällä juhlakoristeita, kasvattamalla joulu- ja äitienpäiväkukkia tai järjestämällä sadonkorjuujuhlia. Talvikaudella hoidetaan huonekasveja, selataan puutarhajulkaisuja ja tehdään
suunnitelmia seuraavalle kasvukaudelle. Luontomateriaaleihin liittyvät käsityöt, kuten olki-, paju-, risu-, havu-, käpy, kuivakukka- ja kivikoristetyöt ovat osa puutarhatoimintaa.
Jos käytettävissä on kasvihuonetilaa, puutarha-toiminnan
järjestäminen ympärivuotiseksi helpottuu. Puutarhat tarjoavat lisäksi moni-puolisesti viheralueiden hoito-, rakennus-,
maalaus-, kunnossapito- ja siivoustehtäviä. 24
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