
PATIKOINTI SOSIAALISEN 

KUNTOUTUKSEN MUOTONA

Luontoa elämään!

Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä 

menetelmillä ja palveluilla 2015-2017



Patikka pähkinänkuoressa

• Toiminnassa osallistujia kuntouttavasta työtoiminnasta ja 

kehitysvammaisten työtoiminnasta 

• Kerran viikossa tapahtuvaa toimintaa klo 9-14 (joskus pidempiä 

retkiä)

• Ryhmässä patikoidaan luontokohteisiin, valmistetaan ruokaa tulilla 

ja nautitaan luonnosta eri tavoin

• Patikointi sosiaalisen kuntoutuksen muotona vastaa tarpeeseen 

luoda luontolähtöinen ryhmäkuntoutusmalli ja toimintatapa on 

noussut asiakkaiden toiveista ja tarpeista.  
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• Retkikohteiden valinnassa on pyritty huomioimaan lähikohteet, joihin 

osallistujilla olisi mahdollista päästä myös vapaa-ajalla. Toiminnalla 

pyritään herättelemään ihmisten luontosuhdetta niin, että heillä olisi 

halu mennä luontoon ja mahdollisuus hyötyä luonnon hyvää 

tekevistä vaikutuksista.

• Toisaalta toiminnan kannalta on tärkeää, että välillä tarjotaan 

elämyksellisiä reissuja -> toiveikkuuden herättäminen kauneuden 

kautta
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Tiistain patikka
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Toiveikkuuden herättämistä…
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Unelmien täyttymistä!
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Kaamos laskeutuu ja luonto hiljenee
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Välillä elämässä (ja patikalla) tulee hetkiä, 

jolloin täytyy vain rämpiä eteenpäin…
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Onneksi perillä saa lämmintä ruokaa 
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Toisina päivinä työolosuhteet vain ovat 

paremmat kuin toisina.
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Yllättävät olosuhteet saavat 

aikaan yllättäviä asioita!



16

Yhteistyön voimaa!
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Toiminnan toteutus

• Vuonna 2015 yhteensä 10 toimintakertaa (Luontofiilistä hakemassa 

–kokonaisuus)

• Vuonna 2016 yhteensä 20 Patikkakertaa, joilla mukana 1-6 hlöä/ 

kerta (lisäksi 20 Kammikertaa, joilla mukana 1-9 hlöä/ kerta)

• Vuonna 2017 yhteensä 13 patikkakertaa (10.7 mennessä), joilla 

mukana 2-8 hlöä/ kerta (lisäksi 12 Kammikertaa, joilla mukana 2-6 

hlöä/ kerta)

• Kohteita lähes yhtä monta kuin toimintakertoja. Joissakin paikoissa 

olemme käyneet kaksi kertaa.
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Asiakaskokemuksia ja havaintoja

• ”Olen oppinut asioita suomalaisesta luonnosta”

• ”Pidän Suomen luonnosta, täällä on puhdasta ja rauhallista eikä 

täällä ole apinoita”

• ”Tämähän on kuin pullan saisi!”

• ”Mieli rauhoittuu fyysisiä hommia tehdessä”

• ”Pitkästä aikaa mulla on jotain mitä odottaa”

• ”Pystyn sietämään epämiellyttäviä asioita paremmin”

• ”Olen saanut unirytmini kohdilleen”
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Asiakaskokemuksia ja havaintoja

• ”Pystyn sietämään ja käsittelemään ahdistuksen tunteita paremmin 

kuin ennen”

• ”Mahdollisuus saada omista asioista/ ajatuksista taukoa”

• ”Oivallus siitä, että elämässä voi olla yhtä aikaa hyviä ja huonoja 

asioita”

• ”Olen saanut itseäni voimaannuttavia selviytymiskokemuksia”
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Lähtisitkö kanssani patikoimaan?


