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Luonto kuuluu
meille kaikille

S
yksy on saapunut.  Luonto maalaa maise-
mat ruskan sävyillä ja raikas syystuuli saa 
posket punottamaan. Jotkut lähtevät karpa-
losuolle, sieneen tai nuotion äärelle rentou-
tumaan. Pimenevissä syysilloissa nuotiolla 

istuskelu on tunnelmallista. Kahvi lämpenee nokipan-
nussa ja lätyt paistuvat. Samalla voi nauttia perheen tai 
ystävien seurasta. Toisille luonto tarjoaa pakopaikan, 
jossa rauhoittua ja viettää aikaa kerrankin ihan yksin. 

Luontoliikunnassa liikunnan positiiviset vaikutuk-
set yhdistyvät ympäröivän luonnon tuottamiin ter-
veys- ja hyvinvointivaikutuksiin. Jokainen voi löytää 
monipuolisista luontoliikuntamahdollisuuksista sen 
mieluisimman ja sopivimman. Joillekin vesistöt ovat 
luontevin vaihtoehto liikuntapaikaksi, joku viihtyy 
metsän siimeksessä tai peltomaisemaa ihaillen, osa 
meistä liikkuu mieluiten urbaanissa lähiluonnossa. 
Monille luontokohteen esteettömyys on tärkeää. Sai-
rauksien tai vammojen mukanaan tuomat haasteet ei-
vät saisi olla este luontoon lähdölle, koska luonto kuu-
luu meille kaikille. 

Aloitimme Metsähallituksessa vuonna 2015 sovel-
tavan luontoliikunnan kehittämistyön Rohkeasti luon-
toon -hankkeessa ja valtakunnallinen kehittämistyö 
jatkuu alkukesällä alkaneessa Polku luontoon -hank-
keessa. Yhdessä pääyhteistyökumppani Soveltava Lii-
kunta SoveLin ja yhteistyöverkostojen kanssa tavoit-
teenamme on kehittää ja lisätä yhdenvertaisia mah-
dollisuuksia liikkua luonnossa. Kuuntelemme herkällä 
korvalla ihmisten toiveita ja tarpeita ja arvioimme yh-
dessä heidän kanssaan, miten esimerkiksi eri apuväli-
neet voisivat auttaa luontoon pääsyssä. 

Monissa luontokohteissa pääsee kulkemaan pyörä-
tuolilla ja muiden apuvälineiden avulla, mutta yhdek-
si tärkeäksi kehittämistarpeeksi on noussut luonto-
liikuntapaikasta kertovan kohdetiedon ja viestinnän 
lisääminen. Toimivan reittikuvauksen, valokuvien ja 
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videoiden kautta asiakkaan tulisi voida itse arvioida, 
onko luontokohde sopiva juuri hänelle. Sama reitti 
palveluineen näyttäytyy ihmisille hieman eri tavoin. 
Jollekin korkeuserot reitillä voivat olla haaste, mutta 
joku hurauttaa sähköpyörätuolilla mäen päälle hetkes-
sä, jos reitin pohja on tasainen. Joku toinen tarvitsee 
levähdyspenkin määrävälein. 

Suomen kaunis ja puhdas luonto on tiivis osa kult-
tuuriamme ja identiteettiämme, hyvinvoinnin lähde 
ja voimavara. Erilaiset aistimukset ja esteettiset elä-
mykset vaikuttavat hyvinvoinnin kokemuksiin. Luon-
toympäristö alentaa stressiä, vaikuttaa positiivisesti 
mielialaan ja luonnossa suhtaudumme myönteisem-
min toisiimme ja myös itseemme.

Riikka Mansikkaviita
Kirjoittaja on projektipäällikkö Metsähallituksen
Polku luontoon -hankkeessa

Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
www.coloplast.fi Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. © 2017-09. Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast Oy. 

Meidän valikoimamme, sinun valintasi

SpeediCath® -katetreilla on yksi yhteinen ominaisuus – ne on kaikki 
suunniteltu käyttäjän tarpeita ajatellen. 
Tuotevalikoimastamme löytyvät katetrit sekä miehille että naisille. Kaikki 
SpeediCath -katetrimme ovat heti käyttövalmiita sekä PVC- ja ftalaatti-
vapaita.

Tutustu tuotteisiimme www.coloplast.to/katetrit

Tiesitkö, että kuulumalla 
asiakasrekisteriimme

Voit liittyä asiakasrekisteriimme osoitteessa www.coloplast.to/Liity_Syksy2017, 
soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin “SYKSY2017” numeroon 043 2110 324. 

Liittymällä asiakasrekisteriimme 30.11.2017 mennessä saat liittymislahjan ja 
osallistut arvontaan, jossa voit voittaa MoccaMaster H 741 AO -kahvinkeittimen 
(arvo n. 100€). Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Olemme 
Apuvälinemessuilla 
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...saat aina ensimmäisten joukossa 
tietoa uutuustuotteista, palveluista 
sekä ajankohtaisista asioista.

Ilmaisia tuotenäytteitä

Käyttöopastusta ja neuvontaa

Asiantuntevaa henkilökohtaista 
palvelua


