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SANCTUARIUM NATURA - turvapaikka luonnossa - on avoimen
taidekilpailun kautta koottu mentaali taidenäyttely, jossa taiteilijat

kuvaavat teoksillaan luonnon ja mielen yhteyttä. Tutkimusten mukaan
luonnon katselu ja siellä oleilu rentouttaa jo alle kymmenessä

minuutissa. Liikkuminen luonnonympäristössä vähentää stressiä ja
edistää mielenterveyttä. Mikroelpymishetket luonnonmaisemassa

auttavat jaksamaan hektisessä työelämässä.

MIKSI TÄMÄ TAPAHTUMA?

Keisarinharju, Längelmävesi ja Roine ovat
Kaivannon sairaalaa ympäröivä luonto, sekä
samalla useimmille potilaillemme henkinen
turvapaikka, joka eheyttää, tasapainottaa ja

 auttaa heitä palautumaan normaalielämään.
Luonto metsineen ja rantoineen lievittää ahdis-
tusta ja rauhattomuutta. Se toimii kuin lääke, ja

korvaakin sitä. Siksi luonnossa liikkuminen
kuuluu jokaisen potilaamme päiväohjelmaan.

Taide voi toimia samankaltaisesti kuin luonto.
Kun ihminen ei kykene kohtaamaan tai tulkit-

semaan itseään sanoin, taide auttaa löytämään
vanhat muistijäljet mielenrauhaan ja tasapai-

noon.  Psyykkisten sairauksien hoito ei ole “kovaa
tekniikkaa” eikä vain tutkimuksia. Se on vuoro-

vaikutusta, ymmärtämistä ja yhdessätekemistä.
Lääkehoidon kaltaisia tuloksia saavutetaan myös

toiminnallisella kuntoutuksella. Sen vaikutukset
kantavat pitkälle tulevaisuuteen, vaimentaen

menneisyyden tuskia. Kaivannon sairaala
puitteineen ja toimintaperiaatteineen toimii

edellämainituilla elementeillä.

Suomalaisista työikäisistä on eläkkeellä mielenterveyssyiden vuoksi
120 000 henkeä. Masennuslääkkeiden käyttö on viisinkertaistunut 15 vuodessa.
Joka arkipäivä työkyvyttömyyseläkkeelle siirretään kymmenen alle 30-vuotiasta,

heistä kolme neljäsosaa mielenterveysongelmien vuoksi. Jotakin
huolestuttavaa on tapahtunut yhteiskunnassamme. Pohjaten kokemuksiini,

suurin työelämän mielenterveysongelmien laukaisija on epäoikeuden-
mukaiseksi ja epävarmaksi koettu työympäristö. Pyrkimys sosiaalisesti kypsään

ja oikeudenmukaiseen työyhteisöön on mielestäni nopein lääke kasvaviin
työssä jaksamisen ongelmiin. Aito kanssakäyminen lisää keskinäistä

luottamusta. Osallistuminen ja tarpeellisuuden kokemukset rakentavat
yhteisöllisyyttä.

Kenen tahansa meistä mielenterveys voi järkkyä, jos henkistä
painolastia kertyy liikaa. Sitä asiaa emme saa unohtaa.
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