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Tiivistelmä
Mettäterapia on päihdehuollon luonnossa tapahtuvaa, sosiaalisesti kuntouttavaa pien-
ryhmätoimintaa. Se on ammatillisesti ohjattua, avopalvelumuotoista toimintaa, joka 
rakentuu paikallisten olosuhteiden sekä saamelaiskulttuuristen erityispiirteiden varaan. 
Menetelmä on kehitetty pohjoisen, pienen kunnan päihdetyön haasteisiin yhteistyössä 
SámiSoster ry:n Goaikkanas-hankkeen (RAY), Enontekiön kunnan ja PaKaste-hankkeen 
(Kaste) kanssa. Teoreettisena taustaymmärryksenä ovat kognitiivinen ja voimavarakes-
keinen menetelmä sekä kulttuurinen turvallisuus (Cultural safety). 

Mettäterapian toimintaidea voidaan kiteyttää kolmeen pääulottuvuuteen: luonto, yh-
teisöllisyys ja luova toiminta. Toiminta tapahtuu asiakkaan kotipaikkakunnalla, ja toi-
mintaympäristönä on luonto. Toimintamenetelmä koostuu neljästä leirijaksosta. Leirit 
sijoittuvat eri vuodenaikoihin, ja ovat kestoltaan kukin 3-5 vuorokauden mittaisia. Jak-
sojen välillä pidetään yhteyttä puhelinringin ja sosiaalisen median välityksellä. Ryhmä 
toimii suljetussa kokoonpanossa vuoden ajan. Ohjelmassa sovelletaan päihdekuntou-
tusmuodoissa käytettäviä harjoitteita, ja räätälöidään niitä paikallisiin olosuhteisiin ja 
kohderyhmän elämäntilanteisiin sopiviksi. Leirivuoden kokonaisuus koostuu: havahtu-
misesta, kriittisten kohtien selvittelystä, toipumisprosessin ylläpitämisestä ja katseesta 
tulevaan. Ryhmä- ja yksityiskeskustelujen avulla selvitellään ryhmänjäsenen elämän 
tärkeitä asioita. Pyrkimyksenä on löytää ja auttaa jäseniä tunnistamaan henkilökohtai-
sia vahvuuksiaan. Ryhmänvetäjät osallistuvat keskusteluihin ja toimintaan mahdollisim-
man tasavertaisesti. 

Luonto on itsessään parantava ympäristö. Se voimaannuttaa, virkistää, nostaa mieli-
alaa, antaa elämyksiä, henkistää, rauhoittaa ja mahdollistaa luottamuksellisten vuoro-
vaikutussuhteiden synnyn. Saamelaisille ja pohjoisen ihmisille laajemminkin luonto on 
ensisijaisesti tuttu elementti, joka lisää turvallisuuden tunnetta. Luonnossa toimiminen 
ja puuhailu ovat luonteva osa elämäntapaa ja arkea. Kalastaminen, savustus, puiden 
teko, saunan lämmitys sekä muut toimet ovat myös miesten perinteisiä vahvuusaluei-
ta, joissa he voivat saada onnistumisen kokemuksia. Luonnonolosuhteissa ja toiminnan 
lomassa on myös helpompi puhua vaikeistakin asioista kuin toimistoympäristössä. 

Kokemukset Mettäterapian toimivuudesta ovat lupaavat. Se on hyvä osoitus siitä, että 
rohkeus kokeilla uusia mahdollisuuksia päihdetyössä vie eteenpäin. Jotkut asiakkais-
ta ovat raitistuneet kokonaan ja kuntoutuneet työkykyisiksi. Toiset ovat vähentäneet 
juomista, ja heidän elämänhallintansa on parantunut. Kaikki asiakkaat kokevat elämän-
laatunsa ja hyvinvointinsa lisääntyneen. Toiminta on tukenut vertaisryhmien ja –tuen 
muodostumista. Asiakkaiden palautteissa tuttuuden ja turvallisuuden kokemukset ovat 
tärkeällä sijalla. Paikallisen ja kulttuurisen kontekstin huomioimisen ohella myös mah-
dollisuus puhua omaa äidinkieltään lisää turvallisuuden kokemusta. Mettäterapia on 
osoittautunut sangen kustannustehokkaaksi sosiaalisesti kuntouttavaksi päihdetyön 
menetelmäksi.  Lisäksi on ollut havaittavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutar-
peiden vähenemistä. Toiminnasta on noussut myös kokemusasiantuntijoita, jotka ovat 
olleet mukana kehittämässä päihdepalveluja. Avainsanat: Meahcceterapiija, Mettä-
terapia, päihdetyö, saamelainen, avopalvelu, luontomenetelmä, voimavarakeskeinen, 
kulttuurisesti turvattu (culturally safe)
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Čoahkkáigeassu
Meahcceterapiija lea gárrenávnnasfuolahusa sosiálalaččat veajuiduhtti 
unnajovkkošdoaibma, mii dáhpáhuvvá luonddus. Dat lea ámmátlaččat jođihuvvon 
rabasbálvalandoaibma, mas vuođđun leat báikkálaš dilit ja sámi kultuvrra 
earenoamášsárgosat. Metoda lea gárgehuvvon davi unna gieldda gárrenávnnasbarg-
gu hástálusaid várás ovttasbarggus SámiSoster rs:a Goaikkanas-prošeavttain (RAY), 
Eanodaga gielddain ja PaKaste-prošeavttain (Kaste). Teorehtalaš duogášipmárdussan 
leat kognitiivvalaš ja nákcaguovdásaš metoda ja kultuvrralaš oadjebasvuohta (Cultural 
safety).

Meahcceterapiija doaibmanjurdaga sáhttá konkretireset golmmain váldooliin: luondu, 
searvvušvuohta ja luovvi dehe kreatiivvalaš doaibman. Doaibma ollašuvvá báikegottis, 
ja doaibmanbirasin lea luondu. Doaibmanvuohkái gullet njealje leairaáigodaga. Leairrat 
dollojuvvoijit sierra jagiáiggiid áigge ja guhtege leaira bistá 3-5 jándora. Leairraid gask-
kas gulahallo telefonrieggáin ja sosiálalaš media vehkiin.  Joavku doaibmá giddejuvvon 
čoakkádussan ovtta jagi. Prográmmas geavahuvvojit earálágan gárrenávnnasbarggu 
hárjehusat, mat heivehuvvojit báikkálaš diliide ja čuozáhatjoavkku eallindilálašvuođaide. 
Leairajagi ollisvuohta šaddá: moriheames, kritihkalaš báikkiid čielggadeamis, áhtanan-
proseassa bajásdoallamis ja geahčastagas boahttevuhtii. Joavko- ja priváhtaságastalla-
miid vehkiin čielggadit joavkku lahtuid eallima dehálaš áššiid. Viggamuššan lea gávdnat 
ja veahkehit lahtuid dovdát persovnnalaš nanusvuođaid. Joavkojođiheaddjit oassálas-
tet ságastallamiidda ja doaimmaide nu dásseveardásaš lahttun go vejolaš.

Luondu jo iehčanis lea buorideaddji biras. Dat nanosmuhttá, virkkosnuhttá, dagaha 
buoret millii, addá vásáhusaid, lasiha silolašvuođa, ráfáiduhttá ja álkidahttá luhtolaš 
vuorrováikkuhangaskavuođaid šaddama. Sápmelaččaide ja davviguovllu olbmuide vii-
dábutge luondu lea vuosttažettiin oahpes elemeanta, mii lasiha oadjebasvuođadovddu. 
Luonddus doaibman ja buđaldeapmi lea lunddolaš oassi eallivuogis ja árgabeaivvis. 
Guolásteapmi, suovasteapmi, muorrabarggut, sávnni liggen ja eará doaimmat gullet 
maiddái dievdoolbmuid árbevirolaš bargguide, main sii sáhttet vásihit lihkostuvvama. 
Luonddubirrasis ja doppe barggadettiin lea maiddái álkit hupmat váttesge áššiin go sis-
te kántorlanjas.

Vásáhusat Meahcceterapiija váikkuhusain leat positiivvalaččat. Dat lea buorre duođaštus 
das, ahte duostilvuohta geahččalit ođđa vejolašvuođaid gárrenávnnasbarggus doalvu 
ovddosguvlui. Muhtun áššehasat leat beassan oalát juhkamis ja buorránan nu, ahte 
bastet vuohon bargui. Nuppit leat geahpedan juhkama, ja sin eallinhálddašandáiddut 
leat buorránan. Buot áššehasat dovde iežaset eallinkvalitehta ja buresveadjima las-
sánan. Doaibma lea mielddisbuktán lasi veardásašjoavkkuid ja -doarjaga. Áššehasaid 
máhcahagain guovddáš sadji lea oahpesvuođa ja oadjebasvuođa vásáhusain. Báikkálaš 
ja kultuvrralaš konteavstta vuhtiiváldima lassin maiddái vejolašvuohta hupmat iežas 
eatnigiela lasiha oadjebasvuođa vásiheami. Meahcceterapiija lea maiddái čájehan, 
ahte dat lea goasttádusaid dáfus gánnáhahtti sosiálalaččat veajuiduhtti gárrenávn-
nasbarggu metoda. Dasa lassin lea maiddái leamaš vuohttimis, ahte dárbbut sosiá-
la- ja dearvvasvuhtabálvalusaide leat unnon. Doaimma boađusin leat maiddái ožžon 
vásáhusáššedovdiid, geat leat leamaš mielde ovddideame gárrenávnnasbálvalusaid.
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1. Johdanto

Päihdetyön perustelut ovat vahvat. Tilastojen mukaan alkoholin kokonais-
kulutus on kasvanut Suomessa voimakkaasti 1960-luvun lopulta lähtien 
aina 2010-luvulle saakka. Kulutus on pohjoismaisittain suurta ja edustaa 
eurooppalaisen kulutuksen keskitasoa. Vastaavasti alkoholiongelmat ovat 
lisääntyneet merkittävästi yhteiskunnassamme. (Päihdetilastollinen vuosi-
kirja, 2013.) Huomionarvoista kuitenkin on, että päihdehoidon ja -palvelui-
den kehitys eivät ole noudatelleet ongelmien kasvua, vaan ne ovat jääneet 
jälkeen. Pekka Laineen mukaan päihdehoito ja -työ koetaan edelleenkin yh-
teiskunnassamme jollain tavalla vähemmän arvostettuina, eikä niiden kehit-
täminen ole edennyt lääketieteen tai hoitotieteen piirissä kuten muiden eri-
koisalojen (Hankalien päihdepotilaiden… 2012). Päihteiden ongelmakäytön 
aiheuttamat elinvuosien ja voimavarojen menetykset sekä inhimilliset kär-
simykset ovat kuitenkin ilmeiset, ja olisikin aika päästä totutuista asenteista 
ja ryhtyä kohentamaan palvelutilannetta uusin keinoin.

Alkoholin käytössä on joitakin alueellisia ominaispiirteitä ja eroja. Saame-
laisalueen1 tilastoitu kokonaiskulutus on ylivoimaisesti maan korkeinta ta-
soa. Kulutusta nostavat kuitenkin rajakauppa ja matkailu. (Päihdetilastolli-
nen vuosikirja, 2013.) Voidaan olettaa että paikallisväestön kulutus vastaa 
suurin piirtein Suomen syrjäseutukuntien keskitasoa. Saamelaisten alkoho-
linkäyttöön liittyy monia stereotyyppisiä käsityksiä. Usein oletetaan kulutuk-
sen olevan suurempaa heidän keskuudessaan. Uusimpien tutkimustulosten 
mukaan saamelaisten alkoholin kulutuksen määrä ei kuitenkaan juuri poik-
kea valtaväestön kulutuksesta. Sen sijaan juomatavoissa on joitakin eroja. 
Saamelaisten keskuudessa niin sanottu juhlajuominen tai tuurijuoppous 
ovat jonkin verran yleisempiä kuin valtaväestön keskuudessa. (Larsen & Sa-
glie 1996; Spein 2007; Kaiser ym. 2010; Lehti ym. 2009.)

Alkoholiongelmat näyttäisivät kasautuvan jonkin verran enemmän keski-
ikäisen miesten osalle (vrt. Helldán ym. 2013). Ongelmavyyhteen kytkey-
tyvät usein 1990-luvun taantuman ja yhteiskunnallisen rakennemuutoksen 
seurauksena syntynyt pitkäaikaistyöttömyys, pienituloisuus ja perheettö-
myys. Alkoholiproblematiikkaa ei kuitenkaan pidä yleistää, sillä ongelmia il-
1  Saamelaisalue eli virallisesti saamelaisten kotiseutualue kattaa Enontekiön, Inarin 
ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Lapin paliskunnan 
alueen. Tässä julkaisussa siitä käytetään puhekieleen vakiintunutta, lyhempää, epävirallista 
muotoa saamelaisalue.
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menee yhtä hyvin naisten, työssäkäyvien, koulutettujen, perheellisten ja hy-
vin toimeentulevien väestöryhmien keskuudessa. Naisten alkoholin kulutus 
onkin tilastojen mukaan kasvanut viime vuosikymmeninä. Myös ikääntyvien 
alkoholiongelmat ovat yleistyneet. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2103.)

Tutkimusten mukaan vain kolmasosa päihderiippuvaisista hakeutuu hoitoon 
tai kuntoutukseen (Hankalien päihdepotilaiden… 2013; Niemelä 2013). Päih-
dehoidon erityispalvelujen käyttö on jopa hieman vähentynyt viime vuosina 
(Päihdetilastollinen vuosikirja 2013). Päihdepalvelujen käytön tai käyttämät-
tömyyden taustoja ei ole selvitetty tarkemmin. Syitä vähäiseen käyttöön 
voidaan etsiä palveluiden saatavuudesta, soveltuvuudesta ja asennekysy-
myksistä. Saatavuudessa on suuria eroja kaupunkien ja maaseudun välillä. 
Valtaosa päihdehuollon erityispalveluista sijaitsee eteläisessä Suomessa 
kaukana saamelaisalueelta, mikä osaltaan vaikeuttaa niihin hakeutumista. 
Toisaalta asiakaskunta ei kaikin osin koe tarjolla olevia hoitomenetelmiä it-
selleen soveltuviksi. Suurimpana syynä voivat kuitenkin olla asenneongel-
mat, joiden vuoksi ihmisten on vaikea hakea apua päihdeongelmiin. 

Kansalliset päihdetyön suositukset

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (MIELI 2009) tavoitteena 
on yhden oven ja matalan kynnyksen periaate päihde- ja mielenterveyspal-
veluihin pääsemiseksi. Päämääränä on kehittää palvelujärjestelmää siten, 
että palveluihin hakeutuminen toimisi sujuvammin, eikä monimutkainen 
palvelujärjestelmä sektorijakoineen ja tasoineen sulkisi hoitopolulle pääsyä. 
Tämä on tarpeellinen muutos, sillä varsinkin suuremmilla paikkakunnilla 
palvelujärjestelmä on paikoin hyvin monimutkainen. 

Yhtä tärkeänä kehittämistavoitteena on yhä painokkaammin korostettu 
ammattihenkilöstön laajennettua vastuuta hoidon integroinnista. Koko hoi-
tohenkilöstön olisi tärkeä hallita riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin liit-
tyvät perusasiat ja kyetä osallistumaan potilaan hoitopolulle saattamiseen. 
Samalla käydään aiheellista keskustelua siitä, kuinka paljon mielenterveys- 
ja päihdetyön erityispalveluja tarvitaan ylipäätään, ja missä määrin ihmisiä 
voidaan auttaa peruspalvelujen piirissä tai eri tavoin integroitujen palvelu-
jen kautta. (ks. Niemelä 2013; Vuoden 2013 päihdesairaanhoitaja… 2013.) 

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toteutus vaihtelee suuresti alueittain ja 
kunnittain. Pienten kuntien palvelutarjonta on usein varsin rajallinen, ja pe-
ruspalvelujen piirissä on totuttu hoitamaan myös monia erityistarpeita. Saa-
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menkieliset mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat puuttuneet Suomesta vii-
me vuosiin asti kokonaan siitä huolimatta, että lainsäädäntö2 on turvannut 
oikeuden omakielisiin palveluihin jo kauan (Heikkilä ym. 2013). Kuitenkin 
omakielisillä palveluilla on tunnustettu olevan suuri merkitys etenkin sellais-
ten palvelujen ja terapia- sekä hoitomuotojen yhteydessä, jotka perustuvat 
kieleen (Lukkarinen 2001). Mieli 2009 –suunnitelman mukaan suomen- ja 
ruotsinkielisten palveluiden lisäksi tulee huolehtia saamenkielisten palve-
luiden saatavuudesta ja kehittämisestä. Myös Sosiaali- ja terveysalan kan-
salliseen kehittämisohjelmaan (KASTE 2012 - 2015) on kirjattu ylös yhtenä 
tavoitteena, että saamenkielisten sekä muiden kieli- ja kulttuurivähemmis-
töjen erityistarpeet otetaan huomioon osallisuuden, hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä sekä palvelujen kehittämisessä.

Kustannustehokkaita innovaatioita päihdetyöhön

Päihdetyöhön ja -palvelutuotantoon tarvitaan selvästi uusia innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka helpottavat avun hakemista päihdeongelmiin. Samalla on 
tietysti tarpeen kehittää ennalta ehkäisevää työtä ja asennekasvatusta, 
jotta alkoholin liikakäyttö saataisiin pitkällä tähtäimellä laskemaan. Nuor-
ten alkoholinkulutus vaikuttaa vähentyneen viime vuosien aikana, mikä on 
lupaava suunta. Kuitenkin huumeiden käyttö on samanaikaisesti kasvanut ja 
edellyttää lisävalmiuksia palvelutuotannolta. 

Resurssien niukkuus näyttää jääneen pitkäkestoiseksi olotilaksi aikamme 
yhteiskunnassa. Kuntien palvelumenoista sosiaali- ja terveydenhuollon ku-
lut nielevät tällä hetkellä leijonanosan. Niiden ennakoidaan kasvavan en-
tisestään muun muassa erikoissairaanhoidon nopeasti kohoavien kulujen 
sekä pitkäaikaistyöttömyyden, lastensuojelun ja syrjäytymisen seurauksena 
lisääntyneiden sosiaalihuollon kulujen vuoksi. Tämän vuoksi on entistä tär-
keämpää kehittää kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita.

Julkisen tahon ja kolmannen sektorin yhteistyö avaa uusia mahdollisuuk-
sia ennen kaikkea lähipalvelutuotantoon.  Kolmannen sektorin toimintata-
pa on luontaisesti ihmisiä lähellä ja matalahierarkista. Yhteistyön avulla on 
kehitetty toimintamalleja, jotka mahdollistavat ruohonjuuritason ihmisten 
luontevan kohtaamisen, räätälöidyn avun ja vahvistavat sitä kautta ihmis-

2 Pl §17.3, § 22, § 121.4  sekä Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 
516/1991, Saamen kielilaki 1086/2003, Sosiaalihuoltolaki 710/1982, Laki vammaisuuden 
perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 289/1987, Laki sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010)
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ten osallisuutta. Etenkin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kohdalla tästä 
on saatu monia hyviä kokemuksia niin vertaistuen kuin matalan kynnyksen 
palveluiden muodossa. 

Mettäterapia – luonnossa tapahtuvaa  
sosiaalisesti kuntouttavaa päihdetyön pienryhmätoimintaa 

Mettäterapia on uusi päihdetyön avohuollon innovaatio, jossa tuotetaan so-
siaalisesti kuntouttavaa pienryhmätoimintaa luonnossa. Se on syntynyt tar-
peesta vastata pienen pohjoisen kunnan ja saamelaisyhteisön päihdetyön 
haasteisiin. Tätä saamelaisista voimavaroista lähtevää, paikalliset erityispiir-
teet huomioonottavaa, luonnonympäristössä tapahtuvaa, ammatillisesti oh-
jattua, kuntouttavaa pienryhmätoimintaa on kehitetty hankelähtöisesti lähes 
viiden vuoden ajan yhteistyössä SámiSoster ry:n (RAY), Enontekiön kunnan 
sosiaalitoimen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen PaKaste-
hankkeen (Kaste) kanssa. 

Mettäterapia on osoittanut paikkansa osana Enontekiön päihdetyötä. Se on 
saanut hyvän vastaanoton niin asiakaskunnan kuin paikallisten viranomaisten 
taholta. Menetelmä on asiakaslähtöinen, paikallisiin olosuhteisiin räätälöity, 
matalan kynnyksen toiminta. Se on kustannustehokas ja tulokset ovat lupaa-
via.  Myös työntekijät ovat kokeneet Mettäterapian työtavan miellyttävänä 
haasteena, joka uudistaa perinteisiä asiakastyön käytäntöjä. Menetelmä on 
todettu hyväksi käytännöksi, ja se on saanut useita tunnustuspalkintoja, kuten 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve-SOS palkinnon 2012, Sámi Nisson-
forum rf:n tasa-arvopalkinnon ja Enontekiön kunnan tunnustuspalkinnon.

Mettäterapiaa kohtaan on osoitettu paljon kiinnostusta ympäri Suomea. Tä-
män teoksen tarkoituksena on kuvata ja mallintaa menetelmää. Kirjan teksti 
perustuu Mettäterapian kehittäjien ja työntekijöiden Anne-Maria Näkkäläjär-
ven ja Ellen-Anne Labban sekä kehittäjäasiakkaiden haastatteluihin, toimin-
nan aikana tuotettuun materiaaliin ja palauteaineistoon, uusimpaan tutki-
muskirjallisuuteen sekä kirjoittajan pitkäaikaiseen kokemukseen päihdetyön 
ja saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä ja tutkimuksesta. 
Mettäterapiaa on mallinnettu kehittämistyön edetessä yhteistyössä taustaor-
ganisaatioiden kanssa. Menetelmää on esitelty lukuisissa paikallisissa, alueel-
lisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa pidetyissä puheen-
vuoroissa. Mettäterapia-menetelmästä on myös julkaistu joitakin artikkeleita 
alan kirjallisuudessa, lehdissä ja esitteissä (Heikkilä 2009; Heikkilä 2010; Näk-
käläjärvi & Labba 2013; Näkkäläjärvi ym. 2013). 

13



14



15



2. Luonto parantavana ympäristönä

Luonto on ikiaikainen elinympäristömme. Sen kulttuuriset merkityk-
set vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti. Luonto on perinteisesti tar-
jonnut elannon, toimeentulon ja elämäntavan puitteet. Pohjoisessa, 
saamelaisalueella, luontaiselinkeinojen merkitys on säilynyt elävänä 
osana ihmisten arkea meidän päiviimme asti. Tämä näkyy vahvana 
luontoyhteytenä myös niiden ihmisten elämässä, jotka eivät itse enää 
aktiivisesti harjoita poronhoitoa tai muita luontaiselinkeinoja. Nyky-
ajan ihmisille taas luonnon merkitys virkistyksen lähteenä on kasva-
nut, kun lähiyhteys luontoon on ohentunut jokapäiväisessä elinpiiris-
sä. 

Luonnon arvo ihmisen henkiselle hyvinvoinnille ja erilaisista kriiseistä 
tai ongelmallisesta elämäntilanteesta toipumiselle on tunnistettu pit-
kään. Se väistyi sivummalle modernisaation ja nopeasti edenneiden 
luonnontieteen sekä lääketieteen kehitysaskelten tieltä. Luonnon 
monialaisiin merkityksiin ihmiselle on alettu 1990- ja 2000 –luvuilla 
jälleen kiinnittää enemmän huomiota. Myös uutta tutkimustietoa on 
saatu luonnon terveyttä, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä 
sekä hoidollisista ja kuntouttavista vaikutuksista. 

Tiivistetysti ilmaistuna luonnon voidaan ajatella vaikuttavan ihmisen 
terveyteen ja hyvinvointiin kolmella tasolla: 1) luonnon näkemisen 
ja havainnoinnin kautta, 2) luonnon läheisyydessä olemisen kautta 
ja 3) luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen ja toiminnan kautta 
(Laukkanen 2010). Luontoterapia ja luontoyhteys hoitavat tutkimus-
tulosten mukaan masennusta, ADHD:tä ja stressiä sekä nopeuttavat 
sairauksista parantumista (Vänskä 2011;  Pretty 2004; Barton & Pret-
ty 2010).  Lisäksi on havaittu, että pelkkä luonnonmaiseman katse-
lu vähentää kipukokemuksia ja muun muassa leikkauspotilaiden on 
todettu toipuvat nopeammin, jos ikkunasta avautuu puistomaisema. 
(Diette ym. 2003). 

Aktiivisen luonnossa tapahtuvan liikunnan on todettu lisäävän itsear-
vostusta ja tasaavan mielialoja. Kokemuksellisesti liikunnan on koettu 
lisäävän iloa ja vähentävän henkistä ja fyysistä kuormitusta. (Laukka-
nen 2010; Tyrväinen ym. 2007). Luonnonympäristössä tapahtuvan 
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terapeuttisen toiminnan on todettu rauhoittavan mielialaa ja lisää-
vän keskittymiskykyä. Esimerkiksi terapeuttisessa puutarhanhoidossa 
fyysinen aktiivisuus, päivittäiset rutiinit, sosiaalinen vuorovaikutus ja 
merkityksellinen toiminta vaikuttavat suotuisasti asiakkaiden kuntou-
tumiseen.  Osallistuminen hyödylliseen toimintaan kehittää kokemus-
ten mukaan potilaiden ja asiakkaiden itsetuntoa, itsekunnioitusta ja 
vastuuntuntoa. (Rappe & Malin 2010; ks. Gerlach-Springgs ym. 1998; 
Rubin ym. 1998; Gonzalez ym. 2009; Kaplan & Kaplan 1989; Elings 
& Hassink 2008). Wilderness-terapiasta eli erämaaluonnossa tapah-
tuvasta toimintaterapiasta on Pohjois-Amerikassa saatu hyviä koke-
muksia etenkin nuorten käyttäytymishäiriöiden ja riippuvuusongel-
mien hoidossa. Seikkailullisuudella ja kokemuksellisuudella on suuri 
rooli tässä terapiamuodossa, jonka on todettu vahvistavan nuorten 
ja nuorten aikuisten selviytymistaitoja, helpottavan rajojen hyväksy-
mistä sekä itsetuntoa parantamalla antavan mahdollisuudet henkisen 
kasvun käynnistymiselle. (Russell 2001.)

Luontomenetelmä

Sen ohella, että luonto toimii toipumisympäristönä, hoidon ja tera-
pian tukena sekä virkistyspaikkana, sitä on alettu myös käyttää sys-
temaattisena osana itse terapia- ja kuntoutusmenetelmiä. Eko- ja 
ympäristöpsykologiassa luontomenetelmällä tarkoitetaan interventi-
ota, jossa luontoympäristö tai luonnonelementti otetaan tietoisesti ja 
tavoitteellisesti mukaan hoito-, kuntoutus-, terapia ja ohjaustyöhön 
(Salonen 2010). 

Suomessa on alettu kehittää kansainvälisen mallin mukaan Green 
care –toimintaa kokoamaan yhteen erilaisia luonnossa tapahtuvan, 
hyvinvointia ja terveyttä lisäävän terapeuttisen ja virkistystoiminnan 
tuottajia sekä kartuttamaan osaamista. Green care -toimijat koostu-
vat julkisista ja yksityisistä hoiva-alan, kuntoutuksen ja sosiaalipeda-
gogiikan palveluista aina elinkeinotoimintana harjoitettuun maatila- 
tai luontomatkailu- ja ohjelmapalvelutoimintaan. Vihreällä hoivalla 
tai luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla 
olevia, luontolähtöisiä hoiva- ja kuntoutuspalveluja, jotka kohdistu-
vat usein haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Vihreällä 
voimalla tai luontovoimalla tarkoitetaan tavoitteellisia luontolähtöi-
siä hyvinvointipalveluja sekä luontolähtöisiä harrastus-, kasvatus- ja 
opetuspalveluja. Palveluja voivat tuottaa monet eri tahot, eikä niitä 
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kasvatuspalveluja lukuun ottamatta yleensä ole lakisääteisesti määri-
telty. (Sempik ym. 2010; Soini ym. 2011;  Rappe & Malin 2009;  Siitari 
& Siponen 2013; Luonto hyvinvoinnin lähteenä 2013)

Luontoavusteisten menetelmien on todettu vaikuttavan myönteisesti 
mm. siten, että avautuminen ja luottamus ryhmässä sekä yhteistyö 
helpottuvat, ryhmäytyminen nopeutuu, kokemuksellisuus voimistuu, 
tunteet aktivoituvat, riittävyyden kokemus voimistuu, löytyy uusia 
ongelmanratkaisukeinoja ja positiivisempia tulevaisuuden näkymiä. 
(Salonen 2005) Luontomenetelmien käyttö soveltuu hyvin myös itse-
tuntemuksen ja hyvänolon lisäämiseen sekä kehon aistien eheyttämi-
seen (Wahlström 2006). 

Luontokokemuksen myötä pelon ja vihan tunteiden on todettu vä-
henevän ja myönteisten mielialojen vahvistuvan.  Luontoympäristöt 
ovat tehokkaita stressin poistajia ja stressitason fysiologiset muutok-
set ovat helposti mitattavissa. Useiden potilasryhmien oireet lievene-
vät ja häiriökäyttäytyminen vähenee, kun he pääsevät kosketuksiin 
luonnon kanssa. Tutkimustulosten mukaan luontokokemukset ja nii-
den elvyttävyys ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja työkuor-
mituksesta palautumiseen. (Hautala ym. 2011; Mesimäki 2012). 

Luonto tarjoaa myös työntekijöille uusia, hyvinvointia vahvistavia 
mahdollisuuksia. (Salovuori 2010.) Sen avaamat uudet mahdollisuu-
det terapia-, hoito- ja kuntoutustyön luonteen suhteen ovat kuitenkin 
pitkälti tutkimatta vielä. 

Eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salosen (2010) määritelmässä luonto-
kokemus koostuu neljästä eri tekijästä, joita ovat turvallisuus, hyväk-
syntä, kokemuksellisuus ja jatkuvuus. Luonnossa ihminen voi kokea 
olevansa täysin hyväksytty. Kun ihminen pääsee tuntemaan itsensä 
luonnossa voivat monet totutut asiat muuttua, ja omien aitojen tun-
teiden tunnistaminen olla mahdollista. Tunteiden ilmaiseminen liittyy 
läheisesti terveyteen ja eheyteen. (Wahlström 2006.) Korpelan (2008; 
2009) mukaan ihmisen eläminen tietoisessa yhteydessä ympäröivään 
luontoon merkitsee tasapainoisempaa vuorovaikutusta ihmisen ja 
luonnon välillä. Se vahvistaa läsnäolon tunnetta oman itsen kanssa 
olemisesta sekä oman itsen tuntemisesta. Läsnäolon kokemus liittyy 
tunteeseen minän eheydestä. (Hautala ym. 2011.)

Luontokokemuksen on havaittu kehittävän vastuuntuntoa ja empa-
tiakykyä, kiinnittävän huomion pois omista ongelmista ja sitä kautta 
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tarjoavan luovan psyykkisen olotilan, joka voi synnyttää uusia näkö-
kulmia ja toimintaa. Myönteinen luontokokemus tarjoaa myös ra-
kennuspintaa, jolle voi ryhtyä rakentamaan luottamusta toista ihmis-
tä kohtaan. Luonto luo ryhmäytymiselle otolliset puitteet. Toiminta 
ryhmässä, jossa on avoin ja tasa-arvoinen ilmapiiri tuottaa yhteisölli-
syyttä. Ryhmään kuulumisen tunne lievittää yksinäisyyttä ja vahvistaa 
samalla sosiaalisia taitoja. (Salonen 2010.)

Alkuperäiskansojen luontomenetelmät

Luontomenetelmissä pyritään usein tavalla tai toisella simuloimaan 
alkuperäiskansojen luontosuhdetta tai pikemminkin länsimaista tul-
kintaa siitä. Luontosuhteen kulttuurisia erityispiirteitä ja merkityksiä 
ei kuitenkaan pitäisi sivuuttaa, vaan ne tulisi entistä paremmin tiedos-
taa toiminnan lähtökohtina. Länsimaisessa ajattelussa luonnon pa-
rantava vaikutus liitetään usein koskemattomuuteen tai erämaaisiin 
ominaisuuksiin. Luonto ajatellaan yleensä ympäristönä, jota ihminen 
ei merkittävästi ole toimillaan muuttanut. Se mielletään asumatto-
maksi, koskemattomaksi tai erämaaksi. 

Sen sijaan saamenkielinen käsite meahcci3, tarkoittaa toiminnallista 
luonnonympäristöä ihmisen lähipiirissä, tavallisesti sukupolvilta toi-
sille siirtyvillä paikoilla ja alueilla. Sanan merkitys liittyy ihmisen ja 
luonnon väliseen suhteeseen. Tärkeä erottava tekijä tavoissa merki-
tyksellistää ja nimetä asioita on, että suomen kielen ”metsä” sana on 
ensisijaisesti luontotyyppitermi, kun saamen kielen ”meahcci” käsit-
teen merkitys on toiminnallinen. (Aikio 1999; Schanche 2002; Mag-
ga 2007.) Tämä tarkoittaa usein myös ylimuistoista nautinto-oikeutta 
perinteisesti ja yhtäjaksoisesti käytettyihin maihin sekä vesiin. Scan-
chen (2002) mukaan tällaisiin paikkoihin liittyy monesti muistoja tai 
joku muu henkilökohtainen side. Saamelaisen ajattelutavan mukaan 
meahcci ei siis ole asumaton erämaa vaan koti (Valkeapää 1985).

Saamelaisten ja monien muiden alkuperäiskansojen kokemuksissa 
luonnon parantavat vaikutukset liittyvätkin edellä kuvattujen yleisin-
himillisten seikkojen ohella juuri luontoyhteyden ja yhteisöllisyyden 

3  Saamen kielessä ovat myös käsitteet luondu, joka on nykykielessä vaki-
intunut tarkoittamaan sanaa ”luonto” fyysisenä todellisuutena samankaltaisessa 
merkityksessä kuten suomen kielessä tai natur norjan kielessä sekä luohtu, joka 
vastaa sanaa erämaa, asumaton alue (villmark) (Schanche 2002; Magga 2007).
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rooliin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana. Luonto ymmärretään 
asuttuna, elettynä maisemana. Se kattaa yhteisön ja sen harjoittamat 
tavat käyttää luontoa. Se liittää ihmisen osaksi sukunsa ja yhteisönsä 
ketjua. Kuuluvuuden palauttaminen paikkaan ja osaksi luontoyhte-
yttä ovatkin olennaisia tekijöitä alkuperäiskansojen eheyden palaut-
tamisessa eli ”healing-prosesseissa”. Samalla on hyvä muistaa, että 
myös eri alkuperäiskansojen luontosuhteessa on eroja, eikä sen vuok-
si voida tehdä liian laajoja yleistyksiä. 

Kanadassa ja Australiassa on kehitetty runsaasti erilaisia alkuperäis-
kansojen omia kulttuurisia ja yhteisöllisiä terapia- ja parannusmene-
telmiä riippuvuussairauksien hoitamiseen. Luonto ja luontoyhteyden 
palauttaminen sekä erilaiset kulttuuriset rituaalit ovat niissä merkittä-
vällä sijalla.  Tulokset ovat olleet monilta osin lupaavia, mutta empii-
ristä dokumentaatiotietoa kulttuuristen ja perinteisten menetelmien 
ja asiakkaiden kokemien hyvinvointivaikutusten välillä on vielä vähän 
tarjolla (http://nnadaprenewal.ca/wp-content/uploads/2012/01/
Honouring-Our-Strengths-2011_Eng1.pdf). Kanadassa on parastai-
kaa käynnissä laajasti osallistava hanke (2012-2015), jonka avulla 
Ensimmäisten kansojen (First Nations) ja Inuiitin parissa tehtävän 
kulttuurilähtöisen päihdetyön vaikuttavuutta asiakkaiden kokemaan 
hyvinvointiin pyritään mittaamaan ja samalla luomaan indikaattoreita 
alkuperäiskansojen hyvinvoinnin mittaamiseen (http://www.addic-
tionresearchchair.ca/creating-knowledge/national/honouring-our-
strengths-culture-as-intervention/).

20



21



3. Paikkakunnalla tapahtuvaa, räätälöityä ja 
kulttuurilähtöistä päihdetyötä

Meahcceterapiijaa – Mettäterapiaa ryhdyttiin kehittämään Enonte-
kiöllä ratkaisumallina pienen, pohjoisen, pitkien etäisyyksien kun-
nan päihdetyön tarpeisiin. Tavoitteena oli saada kotipaikkakunnalla 
tapahtuvaa, asiakaskunnan tarpeisiin ja olosuhteisiin paremmin vas-
taavaa päihdetyön varhaisvaiheen avopalvelutoimintaa. Erityisesti 
työikäisen väestön tarpeisiin räätälöidylle, sosiaalisesti kuntouttavalle 
ryhmätoiminnalle oli tilausta. Yhteisöllisen murroksen myötä perin-
teiset, paikallista osallisuutta ylläpitävät sidokset ovat murentuneet, 
ja moni yksilö on jäänyt tavalla tai toisella yhteisöjäsenyyden ulko-
puolelle.

Pitkät etäisyydet päihdekuntoutuspaikkoihin ovat kokemusten mu-
kaan vähentäneet asiakkaiden halukkuutta hakeutua niihin.  Pitkät 
matkat voivat myös vaikeuttaa hoitosuhteen jatkuvuutta. Siirtymä 
päihdekuntoutuksesta kotipaikkakunnalle on monelle asiakkaalle 
haastava vaihe, jolloin hyvin käynnistynyt toipumisprosessi on voinut 
keskeytyä. Tutkimusten mukaan sosiaalisen ympäristön vaikutus riip-
puvuuskäyttäytymiseen ja siitä toipumiseen on suuri (Saarnio 2004). 
Pienellä paikkakunnalla vaihtoehtoisia sosiaalisia vuorovaikutusym-
päristöjä on vähän tarjolla. Omalla paikkakunnalla tapahtuvan kun-
touttavan toiminnan etuna on se, että asiakkaan arki ja elämänpiiri 
voidaan ottaa paremmin huomioon osana toipumisprosessia. 

Erityistehtävänä oli tarjota saamenkielistä ja kulttuuriset erityispiirteet 
huomioonottavaa kuntouttavaa toimintaa. Suomessa ei ollut Mettä-
terapia-toimintamenetelmää käynnistettäessä saatavilla mitään saa-
menkielistä päihdekuntoutusta tai -terapiaa. Kielellä on tärkeä rooli 
palvelutapahtumassa yleensäkin, mutta psykososiaalisten palveluiden 
kohdalla sen merkitys voi olla erityisen suuri. Terapia- ja hoitomenetel-
mät perustuvat valtaosin kielelliseen vuorovaikutukseen ja keskustelun 
kautta tapahtuvaan oman käyttäytymisen sekä minäkuvan eri puolien 
tunnistamiseen ja uudelleen rakentamiseen. Äidinkieli on ihmisen tun-
teiden kieli. Herkkien ja arkaluontoisten asioiden käsittely on vieraalla 
kielellä vaikeaa, eikä se aina onnistu ollenkaan. Kielen ohella myös kult-
tuuristen tapojen, arvojen ja normien tuntemus sekä kunnioittaminen 
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ovat tärkeitä.  Ne muovaavat hoitoprosessia aina ensi kontakteista läh-
tien ja voivat joskus olla asiakkaan toipumisprosessin kannalta ratkaise-
vassa asemassa. 

Hoitopolkujen monipuolistamisen ja uusien toimintamenetelmien 
ohella tarvittiin uusia toimijoita päihdetyöhön. Järjestön ja kunnan 
yhteistyön avulla on mahdollista yhdistää eri tahojen erityisosaami-
nen, taidot ja resurssit, joita uusien toimintamuotojen kehittäminen 
edellyttää. 

Kehittämistyö lähti käyntiin hankerahoituksen avulla. Toimintakokeilu 
aloitettiin vuonna 2009, ja se toteutettiin SámiSoster ry:n Goaikka-
nas – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön –hankkeen (RAY) sekä 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin yksikön hallin-
noiman Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Pa-
Kaste/Kaste) – hankkeen turvin. Työparina toimivat SámiSoster-yhdis-
tyksen projektityöntekijä (sittemmin toiminnanohjaaja) ja Enontekiön 
kunnan saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä. Molemmat työn-
tekijät ovat paikkakuntalaisia, saamelaisia ja kasvaneet poronhoi-
toyhteisön jäseniksi. Heillä on hyvä paikallisyhteisön ja saamelais-
kulttuurin tuntemus, kielitaito sekä verkostot. Toisella työntekijällä 
on lähihoitajan koulutus ja toisella sosiaalityön koulutus sekä lisäksi 
heillä on päihdealan koulutus ja psykologian, psykoterapia-, ryhmän-
ohjaaja-, varhaisen vuorovaikutuksen ja johtamiskoulutusta. Molem-
milla on myös pitkällinen työkokemus ihmisten parissa työskentelystä 
ja heidän kohtaamisestaan. Tämän lisäksi taustaorganisaatioiden ja 
verkostojen kautta on saatu ammatillinen tuki kehittämiseen.  

Olosuhteet ja kohderyhmän ominaispiirteet huomioon ottaen oli 
luontevaa ryhtyä kokeilemaan ja kehittämään toimintamenetelmää, 
joka perustuu vahvasti luontoon. Toinen johtava periaate oli räätä-
löidä toimintatapa kulttuurisista lähtökohdista ja vahvuuksista käsin. 
Asiakaslähtöisyys on menetelmän avainasemassa, ja asiakkaat ovat 
voineet osallistua tehokkaasti toiminnan suunnitteluun. Toimintame-
netelmän nimeksi otettiin pohjoissaamenkielinen Meahcceterapiija, 
ja siitä käytetään murteellista suomenkielistä vastinetta Mettätera-
pia. Menetelmä ei ole Suomessa vakiintunut vielä omaksi viralliseksi 
terapiamuodoksi, mutta se vastaa pääpiirteiltään terapeuttisen kun-
toutuksen kriteereitä, joiden mukaan sen tulee olla teoriaan ja tutki-
mukseen pohjautuvaa keskustelu- ja/tai toimintaperusteista hoitoa, 
jota antavat siihen varta vasten koulutetut ammattihenkilöt. (http://
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terapiat.net/terapeuttiset-kuntoutusmuodot/) 

Kun toimintamenetelmää alettiin suunnitella, oli luonnossa tapah-
tuvaa ja luontoa aktiivisena osana toimintaprosessia hyödyntävää 
päihdetyötä vain vähän saatavilla. Valmiita toimintamalleja tai tietoa 
siitä, mikä toimii, ei ollut tarjolla. Mettäterapia-menetelmä ei ole sen 
vuoksi sitoutunut johonkin tiettyyn, valmiiseen teoriaan tai malliin, 
vaan sen luomisessa on hyödynnetty ja sovellettu käytössä olevia te-
rapiamenetelmiä, hyviä käytäntöjä ja ajankohtaista tutkimustietoa.

Kehittämistyön lähtökohtina olivat Sotkamossa kehitetty Kämppä-
kuntoutus ja Ruijassa kehitetty Meahcceterapiija. Lisäksi tutustuttiin 
Norjan Finnmarkin klinikan työntekijöiden kokemuksiin saamelais-
ten parissa tehdystä päihdetyöstä. Sotkamon päihdetyöntekijöiden 
kehittämä Kämppäkuntoutus on asiakaslähtöinen ja Kainuun pai-
kallisia erityisominaisuuksia ja -vahvuuksia soveltava sosiaalisesti 
kuntouttavan, ryhmämuotoisen päihdetyön menetelmä. Kämppä-
kuntoutus koostuu erimittaisista jaksoista metsäkämpillä tai leiri-
keskuksissa. Leirien aikana päihdehuollon asiakkaat käsittelevät ja 
työstävät ryhmä- ja yksilökeskustelujen kautta elämäntilannettaan 
ja ongelmiaan sekä etsivät keinoja parempaan elämänhallintaan. 
Luonto luo otolliset puitteet vuorovaikutukselle ja ryhmäytymiselle 
sekä tarjoaa luontevan toiminnallisen ympäristön. (Heikkinen 2009).

Norjan Kárašjoella sijaitsevassa, Saamelaisessa osaamiskeskuksessa 
- psyykkisen terveydenhuollon alalla (SANKS) on kehitetty Meahcce-
terapiijaa systemaattisena osana saamelaista lapsi- ja nuorisopsyki-
atriaa sekä perhetyötä.  Meahcceterapiijaa toteutetaan luonnossa. 
Terapeutit ja asiakkaat (perheet) lähtevät yhdessä kolmen vuorokau-
den mittaiselle retkelle luontoon, jonka aikana he yöpyvät laavussa 
tai kämpässä. Laavustelun, kahvistelun, ruuan laiton, kalastuksen 
ja muun toiminnan lomassa käydään spontaaneja ja strukturoituja 
keskusteluja hyödyntäen apuna erilaisia harjoitteita ja havainnollisia 
menetelmiä. (Strand 2007; Javo 2007). 

Storfjordin kunnan sosiaalityössä ja psykiatrisessa sairaanhoidossa 
on kokeiltu Meahcceterapiija-toimintaa saamelaisten ja kveenien 
keskuudessa tehtävässä päihde- ja mielenterveystyössä. Toiminta 
tapahtuu kokonaan toimistoympäristön ulkopuolella luonnonhel-
massa, kotikäynteinä tai muissa paikoissa järjestettyinä tapaamisina. 
Päivä- ja yöretket luontoon ryhmäkeskusteluineen ja erilaisine puu-
hineen luovat turvalliset puitteet asioiden käsittelylle. Olennainen 
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piirre on vertaistuen muodostuminen asiakkaiden kesken ja asiakkai-
den sekä terapeuttien välille. Lávvukamrat (suom. laavukaveri) -yh-
teys ulottui varsinaisten tapaamisten ja eräretkien yli alkaen toimia 
vertaistukiryhmänä. (Mathisen & Rasmussen 2008)
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4. Teoreettinen maaperä

4.1. Kognitiiviset menetelmät

Kognitiivisten menetelmien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia 
etenkin arktisten alkuperäiskansojen keskuudessa (Korhonen 2004). 
Peruslähestymistavaltaan ne voivat soveltua paremmin monille ark-
tisille alkuperäiskansoille ominaiseen kommunikaatiokulttuuriin ja ar-
vomaailmaan, joiden mukaisesti suoraa vastakkainasettelua ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa pyritään mieluiten välttämään. Lisäksi 
häpeälliseksi koetun juomisongelman avoin käsittely konfrontatiivi-
sin menetelmin voi aktivoida ennestäänkin voimakkaita häpeän ja 
alemmuuden tunteita, jotka ovat muotoutuneet kolonialististen kehi-
tysprossien osana.4 Sitä vastoin kognitiiviset menetelmät pyrkivät ra-
kentamaan uutta ymmärrystä ja uusia taitoja selvitä ongelmista sekä 
kiinnittävät katseen tulevaisuuteen.

Kognitioilla tarkoitetaan erilaisia mielen tietoprosesseja, joiden avulla 
rakennamme tietoisuutta itsestämme ja maailmasta, jossa elämme 
sekä niiden välisistä suhteista. Päihdeongelmien hoidon ja taustaym-
märryksen kognitiivinen malli lähtee liikkeelle päihteiden käyttöä ak-
tivoivista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä sekä niihin liittyvistä erilaisis-
ta uskomuksista koskien päihteiden myönteisiä vaikutuksia. (Toskala 
2009.)

Riippuvuuskäyttäytyminen on helposti automatisoituvaa. Sen purka-
miseksi pyritään lisäämään tietoisuutta omasta päihteidenkäytöstä 
ja sitä ylläpitävistä tekijöistä. Kognitiivisessa terapiassa selvitetään 
hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajattelutapoja ja 
niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintata-
poihin. Ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella ke-
hitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. (http://www.
kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=4.)

4  Päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy, sillä Kanadassa ja USA:ssa Ensim-
mäisten kansojen omat yhteisölliset ja kulttuurilähtöiset kuntoutuskeskukset 
hyödyntävät usein 12 kohdan ohjelmaa lähtökohtanaan (http://nnadaprenewal.
ca/wp-content/uploads/2012/01/Honouring-Our-Strengths-2011_Eng1.pdf).
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Kognitiivisten menetelmien avulla pyritään vaikuttamaan ja muotoile-
maan uudelleen asiakkaan ongelmastaan tekemää tulkintaa, muutta-
maan riippuvuuskäyttäytymistä ylläpitäviä uskomuksia, opettamaan 
retkahtamista ehkäiseviä selviytymiskeinoja ja auttamalla asiakasta 
luomaan uudenlaista suhdetta itseensä ja muihin muun muassa lisää-
mällä itseymmärrystä. (Toskala 2009; http://www.kognitiivinenpsy-
koterapia.fi/?page_id=4;  http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-anta-
vat-fi/kognitiivinen-psykoterapia.)

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa painotetaan yksilön vuorovai-
kutusta (sosiaalisen) ympäristönsä kanssa nykyhetkessä. Terapiassa 
tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä eri tilanteissa 
kun hän pyrkii ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. Uusia suh-
tautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämäs-
sä terapiaistuntojen välillä. (http://www.kognitiivinenpsykoterapia.
fi/?page_id=4 .)

Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja 
ja uusia käyttäytymismalleja, jotka lisäävät elämänlaatua ja kykyä sel-
viytyä. Asiakas määrittelee terapeutin avustuksella tavoitteet, joihin 
terapiassa pyritään. Vaihtoehtoisten selviytymistaitojen kehittäminen 
on olennaista sekä pyrkiminen sellaiseen elämäntapaan, jossa käyt-
täytyminen ei ole alisteista päihteidenkäytölle. (http://www.thl.fi/fi_
FI/web/neuvoa-antavat-fi/kognitiivinen-kayttaytymisterapia; http://
www.tietotaitogroup.fi/psykoterapia/psykoterapiasuuntauksia/kogni
tiivinen+kayttaytymisterapia/.)

4.2. Voimavarakeskeinen lähestymistapa

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisissä terapiamenetelmissä päähuomio 
hoito- ja auttamistyössä kiinnitetään asiakkaan omiin voimiin, pä-
tevyyteen ja osaamiseen sekä hänen sosiaalisista verkostoistaan tai 
yhteisöstään nouseviin voimavaroihin. Tämä ajattelutapa edustaa 
asiakaslähtöisyyttä, ihmistä kunnioittavaa lähestymistapaa, joka on 
vahvistunut viime vuosikymmeninä terveydenedistämisessä, tera-
pia- ja hoitotyössä sekä muussa auttamistyössä. Sen mukaisesti asia-
kas pyritään osallistamaan mahdollisuuksien mukaan hoitoprosessin 
kaikkiin vaiheisiin ja asiakkaiden kokemukset ja näkemykset ovat läh-
tökohtia kehittämistyölle.
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Voimavarakeskeisten hoito- ja terapiamenetelmien yhteisenä lähtö-
kohtana on se, että auttamistoiminnassa hyödynnetään asiakkaan 
omia voimavaroja sekä niitä keinoja, jotka ovat auttaneet häntä ai-
kaisemmista haasteista selviytymisessä, ja jotka asiakas on kokenut 
itselleen hyödyllisiksi. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin. 
Asiakkaan onnistumisen kokemuksia vahvistetaan sen sijaan että 
käytäisiin läpi ongelmia ja epäonnistumisia sekä niiden syitä. Siten 
esimerkiksi mietitään, miten asiat olisivat, jos kaikki olisi hyvin. Täs-
tä mielikuvasta tehdään tavoite, jota kohti pyritään suunnittelemalla 
ja ottamalla pieniä askelia tavoitteiden suuntaan. Prosessissa on tär-
keätä tunnistaa edistysaskeleet ja antaa aitoa, myönteistä palautet-
ta sekä kiitosta edistyksestä.(http://www.a-klinikka.fi/hoitopalvelut/
lahestymistavat/ratkaisu-ja-voimavarakeskeinen-ajattelutapa,http://
www.ratkes.fi, http://www.mtkl.fi/tietopankki/mista_apua/erilaisia_
terapiamuotoja/.)

Voimavarakeskeisiä työtapoja ovat mm. tarinalliset, kuvalliset ja toi-
minnalliset työtavat, kirjeet, erilaiset mielikuvitusta hyödyntävät ja/
tai konkreettiset toimet, jotka auttavat arkielämästä selviytymistä. 
Työtavoille on ominaista pyrkimys tasavertaisuuteen, luovuuteen, 
leikillisyyteen ja iloon. Voimavarakeskeinen psykoterapia rakentuu 
motivaation, luottamuksen ja optimismin löytämiseen. Keskeisessä 
asemassa on hyvän vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen syntyminen. 
Yksilöä, perhettä ja/tai ryhmää tulee lähestyä arvostavalla, innosta-
valla ja kannustavalla tavalla, ja pyrkiä yhdessä etsimään polkuja ja 
välitavoitteita pois ongelmista lisäämällä toimintamahdollisuuksia ja 
-vaihtoehtoja. (http://www.ratkes.fi/tietoa-ratkaisukeskeisyydestae/
artikkeleita/ratkaisukeskeisyys-paehkinaenkuoressa/.)

Saamelaiset voimavarat ja kulttuuriset kommunikaatiokäytännöt ovat 
lähtökohtina Mettäterapia-menetelmän kehittämisessä. Kulttuurisia 
voimavaroja ei ole käsitelty aiemmin ratkaisu- ja voimavarakeskeisis-
sä terapiamuodoissa. Sen vuoksi Mettäterapia-toimintaa kehittäessä 
luovittiin uusien kysymysten äärellä. Monet ratkaisu- ja voimavara-
keskeisen lähestymistavan avainkäsitteet vaikuttavat kuitenkin varsin 
soveltuvilta lähtökohdilta saamelaisten voimavarojen tunnistami-
seen. (Heikkilä 2010.)

Saamelaiset voimavarat ovat yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Ne liittyvät 
kulttuurin erityispiirteisiin ja ihmisten henkilökohtaisiin ominaisuuk-
siin. Kulttuuriset voimavarat liittyvät sekä aineellisiin asioihin kuten 
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pukeutumiseen, ruokakulttuuriin, elinkeinotoimintaan, luonnossa 
liikkumiseen, käsitöihin, kieleen, musiikkiin, joikuihin, ja muihin kult-
tuurisiin taitoihin sekä sosiaalisiin instituutioihin kuten perheeseen, 
yhteisöön ja niin edelleen. Voimavarat liittyvät myös sosiaaliseen 
kanssakäymiseen, kuten vuorovaikutustaitoihin, joita leimaa usein 
tarkka havainnointikyky ja huumorintaju.

4.3. Motivoiva toimintatapa

Motivoivassa toimintatavassa tavoitteena on saada aikaan muutos 
asiakkaan elämäntavoissa joko sairauden/riippuvuuden ehkäisemi-
seksi tai siitä toipumiseksi. Motivoiva toimintatapa on asiakaskeskei-
nen, ihmisen omista tarpeista ja arvomaailmasta lähtevä menetelmä, 
jonka tavoitteena on vahvistaa sisäistä motivaatiota sekä muuttaa 
haitallista ja riippuvuutta aiheuttavaa toimintaa. Itselle ja ympäris-
tölle haitallista käyttäytymistä voi olla esimerkiksi päihteiden väärin-
käyttö. Asiakas tai ryhmä yhdessä työntekijöiden kanssa tarkastelevat 
sekä rakentavat uutta ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkaste-
levat ristiriitoja. Asiakkaan esiintuomia ristiriitoja suunnataan kohti 
muutosta avoimien kysymyksien, yhteenvetojen ja voimaanuttavan 
palautteen avulla. Väittelyä vältetään ja vastustusta myötäillään. Asi-
akkaan omaa pystyvyyden tunnetta vahvistetaan, ja häntä autetaan 
tutkimaan hallinnan ja selviytymisen keinoja. (Salo-Chydenius 2013; 
Koski-Jännes ym. 2009.)

Auttamistyössä motivoitumiseen tarvitaan yhteistyösuhde, ryhmän 
tuki sekä saavutettavia, mutta myös haasteellisia, yhdessä laadittuja, 
suorittajalle merkityksellisiä tavoitteita. Motivoiva asiakkaan kohtaa-
minen tarkoittaa aitoa kunnioitusta, välittämistä ja myötätuntoa. Kes-
keistä on työntekijän aito, välittävä ja myötätuntoinen, lämmin, mutta 
ei omistamishaluinen ja neutraali toimintatapa. Motivoiva lähesty-
mistapa lisää asiakkaan muutos- ja sitoutumispuhetta, mikä ennus-
taa myönteistä lopputulosta. Perustaitoihin kuuluu myönteisen pa-
lautteen antaminen todellisesta toiminnasta. Toimintatapa viestittää 
asiakkaalle, että hänet otetaan vakavasti. Erityisen tärkeää on välttää 
valmiiden ratkaisujen ja neuvojen antamista, väittelyä, syyllistämistä, 
syyttämistä, pelottelua, uhkailua, anelua, analysointia ja tulkitsemista 
yms. (Salo-Chydenius 2013; Koski-Jännes ym. 2009.)
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4.4. Kulttuurilähtöiset, kulttuurisensitiiviset ja kulttuurisesti 
 turvatut menetelmät

Kulttuuriset erot ja erilaisten kulttuuristen lähtökohtien merkitys ovat 
nousseet esiin hoito-, terapia- ja auttamistyössä eri puolilla maailmaa 
sitä mukaa kun monikulttuuriset kohtaamiset ja niihin liittyvä tietoi-
suus ovat kasvaneet. Kielen ja kulttuurin merkitys terapia- ja hoitota-
pahtumassa on vasta viime aikoina ymmärretty syvällisemmin. Uusis-
sa tutkimustuloksissa on todettu, että työntekijän ja asiakkaan sama 
etninen tausta vaikuttaa myönteisesti sekä hoitoon hakeutumiseen ja 
sitoutumiseen (Abbot & Chase 2008) että hoitotuloksiin (Møllersen 
2008). 

Eri tieteenalojen parissa on kehitetty kulttuurisia lähtökohtia huomi-
oivia ja niille rakentuvia menetelmiä. Terminologia ja taustalla oleva 
teoreettinen ymmärrys hakevat vielä muotoaan, ja vallalla on useita, 
osin kilpailevia käsitteitä sekä jäsennystapoja kuten: kulttuurisensitii-
visyys, kulttuurilähtöisyys, kulttuuritietoisuus, kulttuurintaju, kulttuu-
risesti turvattu ja niin edelleen.

Kulttuuri

Kulttuuri ymmärretään tässä yhteydessä laajassa merkityksessä kat-
taen sekä aineelliset ilmenemismuodot että yhteisten merkitysten, 
arvojen ja asenteiden järjestelmän. Sosiaalisen konstruktionismin 
mukaisesti kulttuuri määritellään ”jaetuksi merkityksellistämisjärjes-
telmäksi”. Saman kulttuurin jäsenet jakavat keskenään tärkeimmät 
käsitejärjestelmät, mielikuvat ja aatteet, joiden välityksellä he ajatte-
levat ja kokevat sekä tulkitsevat maailmaa pääpiirteiltään samanlaisin 
tavoin mukaan lukien käsitteet, arvot, normit. Kielellä on keskeinen 
rooli arvojen ja merkitysten varastoijana, uusintajana sekä tuottajana. 
(Hall 1997.)

Kulttuurit ovat monimuotoisia ja muuntuvia.  Saamelaiskulttuuri, 
samoin kuin muutkin kulttuurit, muodostuu yleisistä ja yhtäläisistä 
piirteistä sekä paikallisesti ja ajallisesti eriytyneistä piirteistä. Kieli, ar-
vot, normit, asenteet ja erilaiset kulttuuriset instituutiot muuttuvat 
hitaammin. Uusia käytäntöjä ja tapoja sen sijaan voidaan omaksua 
nopeastikin. (Heikkilä 2010.) Vastaavasti yksilötasolla ihmiset eroa-
vat muun muassa ikäluokan, sukupuolen, seksuaalisen suuntauksen, 
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sosioekonomisen aseman, ammatin, uskomusten, kykyjen, taitojen, 
toimintakyvyn tai muiden tekijöiden suhteen.

Ihmiset voivat elää samanaikaisesti monissa kulttuurisissa järjes-
telmissä. Esimerkiksi saamelaiset elävät yhtä aikaa osana valtayh-
teiskuntaa ja sen institutionaalisia rakenteita, samalla kun he elävät 
osana omia kulttuuripiirejään ja yhteisöjään. Kyse on tietyllä tavalla 
kaksinkertaisten merkitysjärjestelmien olemassaolosta eli kulttuuri-
sista tavoista ajatella, jäsentää ja toimia, mukaan lukien arvot, normit 
ja asenteet. Nämä ovat osin päällekkäisiä ja yhteen kietoutuvia, osin 
erillisiä, rinnakkaisia, kilpailevia tai ristiriitaisia. (Heikkilä 2010.) 

Kulttuuritietoiset kohtaamiset

Kulttuuritietoisuuden käsitettä on kehitetty Kárašjoen Saamelaisen 
osaamiskeskuksen (SANKS) järjestämän monikulttuurisuutta ja asia-
kastyötä käsittelevän koulutuksen yhteydessä. Tämän saamelaisille 
sosiaali- ja terveysalan työntekijöille suunnatun koulutuksen yhtey-
dessä kehitettiin sosiaali-, hoito- ja terapiatyön kulttuurisia elementte-
jä sekä mahdollisuuksia. Kulttuurisen kontekstin näkyväksi tekeminen 
ja sitä koskevan tietoisuuden sekä ymmärryksen lisääminen nähtiin 
välttämättömäksi kehitettäessä saamelaisten tarpeista huolehtivaa 
sosiaali-, hoito- ja terapiatyötä. Kulttuurisen näkökulman integroimi-
nen osaksi ammatillista työtä ei koske vain saamelaista yhteisöä vaan 
yhä enenevässä määrin kaikkia monikulttuurisen yhteiskunnan sosi-
aali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. (Eidheim & Stordahl 1998.)

Kulttuuritietoisuus koostuu kulttuurisesta ymmärryksestä ja kompe-
tenssista. Kulttuurinen ymmärrys tarkoittaa tietoa, joka antaa val-
miuksia työskennellä analyyttisesti kanssaihmisten ongelmien parissa 
sekä yksi- että monikulttuurisessa ympäristössä. Kulttuurinen kom-
petenssi puolestaan tarkoittaa tieto-, toiminta- ja arvoperustaa, joka 
omaksumme kasvaessamme tiettyyn kulttuuriin. Se antaa valmiudet 
osallistua tietyllä tavalla arvo-orientoituneeseen kulttuuriseen ympä-
ristöön. (Eidheim & Stordahl 1998.)

Kulttuurisesti turvattu hoitotapahtuma

Uuden Seelannin alkuperäiskansan keskuudessa on kehitetty sai-
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raanhoitajien koulutuksen yhteydessä hoitotyön mallia, joka pystyy 
paremmin vastaamaan Maoriväestön terveyserojen taustalla olevaan 
epätasa-arvoiseen asemaan terveyspalveluissa. Kyse on terveyspalve-
lujen laadun ja saatavuuden parantamisesta ja erityisesti toimijoiden 
välisestä vuorovaikutuksesta. Kokemusten mukaan kenttätason työn-
tekijöiden asenteet ja käyttäytyminen voivat vaikuttaa merkittäväl-
läkin tavalla koko hoitoprosessin käynnistymiseen ja onnistumiseen. 
Maorinkielinen termi Kawa whakaruruhau5, (engl. culturally safe) 
tarkoittaa kulttuurisesti turvattuja palvelutapahtumia ja auttamistoi-
mintaa. Menetelmää on sittemmin kehitetty eteenpäin muun muassa 
työterveyshuollossa (Jungersen 2002) sekä hoitotieteessä Australian 
(Williams 1998) ja Kanadan (Cultural competence and… 2009; Waters 
2009) alkuperäiskansojen kontekstissa. Norjassa käytetään kulturell 
trygghet –käännöstä (Claus & Viken 2004), mutta suomenkielinen 
ilmaisu ”kulttuurisesti turvattu, turvallinen tai suojattu” hakee vielä 
paikkaansa.

Käsite siirtää huomion kohteen etnisyydestä itseisarvona terveyden-
huollon ammattihenkilöstön asenteisiin, toimintatapoihin ja käytän-
töihin. Kyse ei siis ole vain kulttuuristen tietojen ja taitojen oppimi-
sesta kuten kulttuuritietoisuudessa, kulttuurisensitiivisyydessä ja 
moni- tai transkulttuurisissa työtavoissa. Kulttuurisesti turvattu työta-
pa tai palvelutuotanto voidaan hahmottaa eri vaiheiden kautta etene-
vänä tiedostamis- ja oppimisprosessina. Ensimmäisenä vaiheena on 
kulttuurinen tietoisuus eli kulttuuristen erojen tunnistaminen. Toista 
vaihetta määrittää kulttuurisensitiivisyys, jossa tiedostetaan erojen 
kunnioittamisen tärkeys. Tämä termi liitetään monesti monikulttuu-
risuuskasvatukseen (multicultural and diversity training). Kolmannes-
sa vaiheessa tavoitteena on kulttuurinen kompetenssi, joka koostuu 
kulttuurisista taidoista ja tiedosta sekä geneerisimmistä asenteista, 
arvoista, uskouksista, kokemuksista ja lähestymistavoista havaittua 
eroa kohtaan. Siihen liittyy tietoisuus näiden tekijöiden mahdollisista 
vaikutuksista käytäntöihin samoin kuin taidot, joiden avulla ammatti-
henkilö voi toimia tehokkaasti ihmisten kanssa, jotka tulevat eri kult-
tuurisista konteksteista. (Papps & Rasden 1996; Jungersen 2002.)

Kulttuurisesti turvattu käytäntö kattaa etnisyyden huomioimisen ohel-
la myös sellaisten yksilöllisten erojen huomioimisen kuten sukupuoli, 
henkisyys, seksuaalinen suuntautuminen, kyvyt, elämäntilanne, kieli, 

5  Sanan englanninkielinen käännös on “protection from potentially harm-
ful elements”.
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sosioekonominen asema ym., jotka kaikki vaikuttavat ihmisen arvoi-
hin, uskomuksiin, kokemuksiin ja toimintaan. (Jungersen 2002.)

Lähtökohtaisena ajattelutapana on, että jokainen ihminen on jonkin 
kulttuurin kantaja. Hän myös kantaa mukanaan kulttuurille ominaisia 
asenteita, jotka voivat vaikuttaa hoitotapahtumaan merkittävälläkin 
tavalla. Kulttuurisesti turvattu käytäntö luo ja tapahtuu ympäristössä, 
jossa asiakas kokee, ettei hänen identiteettiänsä kyseenalaisteta, uha-
ta, vähätellä tai jätetä tietoisesti huomiotta. Kyse on jaetusta kunnioi-
tuksesta, merkityksistä, tiedosta, kokemuksista ja yhdessä oppimises-
ta ammattihenkilöstön ja asiakkaiden välillä. (Williams 1998.)

“An environment, which is safe for people; where there 
is no assault, challenge or denial of their identity, of who 
they are and what they need. It is about shared respect, 
shared meaning, shared knowledge and experience, of 
learning together with dignity, and truly listening.” (Wil-
liams 1998.)

Ajattelutapa on luonteeltaan valtauttava ja hierarkkisia toimijasuh-
teita purkava. Se sisältää itse-reflektiivisyyden ulottuvuuden nostaen 
esiin tavan ja tarpeen nähdä sekä tehdä toisin. Vuorovaikutustilan-
teissa nousee esille kysymys omista asenteistamme, omien toimin-
tatapojemme tarkoituksenmukaisuudesta, sekä siitä missä määrin 
olemme valmiita muuttamaan niitä. Kyse ei ole välttämättä jousta-
misesta, tinkimisestä tai luopumisesta vaan mahdollisesti kaikille yh-
teistenkin käytäntöjen tai elinolosuhteiden kohentamisesta (esim. 
aikakäsitys asiakastyössä). Se painottaa myös tarvetta tiedostaa pa-
remmin yksilö-, perhe-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla olevat 
epätasa-arvoiset valtasuhteet ja tarvittaessa puuttua niihin. (Papps & 
Rasden 1996; Jungersen 2002.)

Meahcceterapiija perhetyössä

Meahcceterapiija-menetelmä, jota on kehitetty Norjan Kárašjoella 
saamelaisen perhetyön erityistarpeisiin, on esimerkki kulttuurisesti 
turvatusta työtavasta (ks. luku 3). Sen tavoitteena on luoda saamelais-
ten kulttuuritaustaan ja elämäntapaan sopiva terapiaympäristö, jossa 
saamelaiset asiakkaat kokevat olevansa turvassa, ja pystyvät tarinoi-
den kautta lähestymään paremmin sekä avaamaan pitkään suljettu-
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na olleita tunteitaan. Kokemusten mukaan monien saamelaisten on 
vaikea avautua puhumaan omista tai perheen ongelmista virallisessa 
toimistoympäristössä. Koska monilla saamelaisilla on edelleen vah-
va luontoyhteys taustalla, on luontevaa viedä terapia ulos luontoon. 
Meahcceterapiijassa keskeisessä osassa on turvallisuuden kokemus, 
joka syntyy tutusta maisemasta ja ympäristöstä, perinteisistä ruuista 
ja kulttuurisista tavoista. Menetelmä myös samalla vahvistaa perhei-
den kulttuuri-identiteettiä ja edesauttaa kulttuuristen arvojen ja käy-
täntöjen siirtymistä sukupolvilta toiselle. (Boine 2011.)

Meahcceterapiija-menetelmää käytetään neliviikkoisen laitoshoito-
jakson osana. Toisella hoitoviikolla perhe ja terapeutit lähtevät luon-
toon retkelle kolmeksi vuorokaudeksi. Retki suunnitellaan hyvin yh-
dessä ja sen päätyttyä palaute puidaan perusteellisesti yhdessä läpi. 
(Boine 2011.)

Toimintaympäristön muutoksella on työntekijöiden kokemusten mu-
kaan monia merkityksiä, joista osa on itsessään terapeuttisia, ja osa 
mahdollistaa uusia terapeuttisia avauksia. Uudessa ympäristössä 
jokainen tuo esiin uusia piirteitä itsestään. Varsinkin isien ja lasten 
oma-aloitteisuus keskustelutapahtumissa vahvistuu. Kaiken kaikki-
aan toimijasuhteet muuttuvat. Perheenjäsenet asemoituvat uudel-
leen luonnossa, ja myös työntekijöiden ja asiakkaiden väliset suhteet 
muutuvat. Konttoriolosuhteissa terapeutin rooli voi olla määrääväm-
pi ja toimijasuhteet tahtomattaankin hierarkisemmat kuin luonnossa. 
Luonnossa vuoropuhelu on spontaania ja luontevaa. Arkiasioista kes-
kusteleminen luo uutta repertuaaria, ja vahvistaa asiakkaan itsetun-
toa ja kunnioitusta. Vuoropuhelu tulen äärellä etenee rauhallisesti, 
ja antaa osapuolille aikaa hakea sopivia sanoja ja ilmauksia. (Boine 
2011.)

Pidempi, intensiivinen yhdessäolon jakso sekä erilaiset toiminnalliset 
vahvuudet antavat terapeuteille mahdollisuuden tutustua paremmin 
perheen toimintadynamiikkaan. Luonnossa syntyy usein myös pa-
rempi luottamus työntekijöiden ja asiakkaiden välille, mikä helpottaa 
jatkotyöskentelyä toimisto-olosuhteissa. Myös se, että terapeutilla ja 
asiakkaalla on sama etninen tausta helpottaa vaikeista asioista puhu-
mista. Tunteella, että tulee kohdatuksi kanssaihmisenä, on suuri mer-
kitys perheen itsetunnolle, -kunnioitukselle ja ihmisarvolle. (Boine 
2011.)

Kaiken kaikkiaan menetelmä muuttaa asiakastyön luonnetta merkit-
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tävällä tavalla. Terapeutin rooli asiantuntijana ja toimijana muuttuu. 
Tärkeä työntekijöiden tekemän havainto on, että asiakastyön tavoit-
teena on mahdollistaa ja stimuloida perheenjäsenten ja toimintakult-
tuurin omaehtoista muutosta. Muutosta ei voi ohjata ulkoa päin, vaan 
se kasvaa sisältäpäin dialogissa ihmisten kesken turvallisissa olosuh-
teissa ja ympäristössä. (Boine 2011.)

37



38



39



5. Toimintamalli

5.1. Monta ovea tulla sisään

Mettäterapia-toiminta rakentuu monen oviaukon –periaatteelle. 
Joustava toimintatapa mahdollistaa erilaiset yhteydenotto- sekä 
rekrytointitavat, ja asiakaskontaktit syntyvät monia eri väyliä pitkin. 
Tavoitteena on ollut madaltaa kynnystä hakeutua sosiaalisesti kun-
touttavan avohuollon päihdetoiminnan piiriin. Mettäterapian toimin-
taideaa esiteltiin heti suunnittelun alkuvaiheesta lähtien tehokkaasti 
Enontekiön ja muiden saamelaisalueen kuntien sosiaali- ja terveyden 
huollon sekä työvoimatoimen johtaville viranhaltijoille sekä päättä-
jille. Näin toimimalla pyrittiin lisäämään viranhaltijoiden tietoisuutta 
kehitteillä olevasta toimintamenetelmästä, ja avaamaan monikana-
vaisia liittymispolkuja Mettäterapiaan. Samalla osaltaan vahvistettiin 
paikallisen moniammatillisen päihdetyön verkoston toimintaa.

Mettäterapian työntekijöistä kumpikin ovat voineet hyödyntää omia 
työ- ja toimintakenttiään, kontaktejaan ja vahvuuksiaan asiakaskun-
nan tavoittamiseksi. Saamenkielisellä kehittäjä-sosiaalityöntekijällä 
on työnsä puitteissa luonteva mahdollisuus tarjota ja esitellä Met-
täterapia-vaihtoehtoa asiakkailleen sekä yhteistyöverkostoille osana 
sosiaalityön palveluja. Toisaalta moni ihminen kokee luontevammaksi 
yhteydenoton järjestön edustajaan. Kaikki eivät syystä tai toisesta ha-
lua olla yhteydessä viranomaisiin. Lisäksi omaiset ja läheiset voivat 
ottaa yhteyttä järjestötyöntekijään. Osa asiakkaista on tutustunut 
päihdetyöntekijään, ja saanut tietoa Mettäterapiasta päihdeneuvon-
nan kautta, jota SámiSoster ry:n Goaikkanas-hankkeessa on myös ke-
hitetty.

5.2. Pitkä valmisteluprosessi

Kunnolla kutsuminen

Mettäterapia-toiminnan käynnistäminen edellyttää perinpohjais-
ta valmistelujaksoa, johon sisältyy asiakkaiden rekrytointia ja moti-
vointia, motivaatiotason ylläpitämistä sekä monitahoisia käytännön 
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järjestelytöitä. Suunnittelu- ja valmistelu on aikaa vievä, osin ulospäin 
näkymätönkin työvaihe, ja se sitoo henkilöstöresurssia huomattavasti 
enemmän kuin usein tullaan ajatelleeksi. Huolellinen valmistelupro-
sessi takaa leirijaksojen käytännön toimintojen sujumisen. Valmiste-
luvaiheen toimilla voi olla myös ratkaiseva merkitys yksittäisten asiak-
kaiden toipumisprosessin kannalta. 

Asiakkaiden motivoiminen ja rohkaiseminen lähtemään mukaan ovat 
yksi Mettäterapian haastavimmista työvaiheista ja edellytyksenä on 
joskus vuosienkin mittainen valmistelutyö. Työparin kokemuksen 
mukaan asiakkaat pitää ”kutsua kunnolla” mukaan. Tämä kokemus 
vastaa motivoivan haastattelun suositusta kiinnittymisvaiheen pit-
käjänteisestä rakentamisesta. Sen tarkoituksena on saada päihdeon-
gelmainen hoidon piiriin ja sitoutumaan ensisijaisesti hoitopaikkaan. 
(Niemelä 2013.)

Ryhdyttäessä rekrytoimaan ryhmänjäseniä työntekijät käyvät taval-
lisesti neuvonpidon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työvoimatoi-
men johtavan henkilöstön kanssa potentiaalisista asiakkaista, jotka 
voisivat hyötyä Mettäterapiasta. Näiden ohella työntekijät ottavat 
yhteyttä myös aiempiin asiakaskontakteihin ja tiedustelevat heidän 
halukkuuttaan osallistua toimintaan. Järjestön työntekijä voi myös 
hyödyntää erityisasemaansa palvelujärjestelmän ulkopuolisena toi-
mijana, ja hän on ottanut rohkeasti yhteyttä potentiaalista kiinnos-
tusta omaaviin henkilöihin. Lisäksi tulee myös suoria yhteydenottoja 
päihdeongelmaisilta ihmisiltä itseltään tai heidän omaisilta ja lähei-
siltä. Suorien yhteydenottojen määrä on kasvanut toimintamuodon 
vakiintuessa. Aiemmissa ryhmissä mukana olleiden asiakkaiden hyvät 
kokemukset kiirivät lähipiiriin ja ”puskaradio” toimii merkittävänä tie-
dotuskanavana sekä suosittelijana. 

Työntekijöiden kokemusten mukaan ensimmäinen yhteydenotto on 
tärkeä. Sen aikana luodaan ensivaikutelma toiminnan luonteesta ja 
kiinnostavuudesta. Samalla selviää asiakkaan motivaatiotaso. Usein 
asiakkaan kiinnostus toimintaan syttyy tai hiipuu primääritasolla jo 
tässä vaiheessa. On tärkeätä, että yhteydenotto on mahdollista mata-
lan kynnyksen kautta, eikä välttämättömänä edellytyksenä ole sosiaa-
litoimen tai muun viranomaisen piiriin hakeutuminen. 

Ensi yhteydenotto edellyttää työntekijältä herkkiä vaistoja ja psyko-
logisia taitoja. Työntekijät joutuvat kohtaamaan sen seikan, että al-
koholiongelmat ovat vieläkin yhteiskunnassamme vaiettuja, hävet-
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tyjä tai halveksittuja. Kehittämistyön edetessä työpari on jalostanut 
kulttuuriset erityispiirteet huomioon ottavaa puheeksi ottamisen ja 
motivoivan haastattelun taitoa. Kulttuuristen kommunikaatiokäytän-
töjen, arvojen ja sisäänkirjoitettujen normien tuntemus on välttä-
mätöntä. Lisäksi on tärkeätä, että työntekijä suhtautuu asiakkaaseen 
kunnioittavasti ja arvostavasti. Kuten monet tutkimukset osoittavat, 
on monilla ihmisillä, joilla on alkoholiongelma heikko itsetunto ja itse-
arvostuksen puute. Monet kokevat yhteisön ja yhteiskunnan taholta 
syrjivää asennetta ja halveksuntaa alkoholiongelmansa vuoksi. Oman 
lisäongelmansa tuovat voimakkaat häpeäkokemukset, jotka ovat pe-
rua paikkakunnalla vaikuttaneiden uskonnollisten herätysliikkeiden 
ajoilta. (Heikkilä 2009.) 

Työntekijöiden mukaan pohja luottamukselle luodaan jo ensimmäi-
sen yhteydenoton aikana. Asennekysymykset ovat tärkeitä huomi-
oida puheeksi ottamisessa erityisen huolellisesti. Yleensä asiakkaita 
pyydetään mukaan ”mettäleirille” tai ”retkikumppaneiksi”. Tarkoituk-
sena ei ole korostaa päihdetematiikkaa eikä ongelmia, vaan luoda 
mahdollisimman tasavertainen asetelma. Työparin mukaan on tär-
keätä, että työntekijä on oma itsensä, kuuntelee asiakasta, ja tarttuu 
pieniinkin myönteisiin vihjeisiin. Työntekijä pyrkii alusta alkaen löy-
tämään asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan ominaispiir-
teitä kuunnellaan vahvistaen heikkoa motivaatiota ja pyrkien peh-
mittämään jyrkkää asennetta eri tavoin. Ensimmäisen yhteydenoton 
jälkeen ihmiselle annetaan aikaa miettiä ja työstää ajatusta Mettä-
terapiaan osallistumisesta. Joidenkin ihmisten on helpompi päättää 
osallistumisesta nopeasti, mutta toiset voivat tarvita jopa vuoden 
kypsyttelyaikaa. Ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Toi-
minta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ketään ei osoiteta tai velvoite-
ta viranomaisten taholta lähtemään tähän toimintaan, vaikkakin sitä 
voidaan suositella. Tärkeänä lähtökohtana on, että ihmisellä itsellään 
on motivaatio lähteä toimintaan mukaan. Asiakkaan sitoutumisen ai-
hiot syntyvät ja tunnistetaan tässä vaiheessa. Tutkimuskirjallisuus on 
osoittanut, että ”muutoksen herkkyyskausi” vaihtelee asiakkaan päih-
deongelman eri vaiheissa. Hoitoprosesseissa tulisi voida tunnistaa ja 
hyödyntää tehokkaammin tätä seikkaa (Saarnio 2004,296; ks. Miller 
1998).

Kunnolla kutsuminen tarkoittaa sitä, että tulevien asiakkaiden moti-
vaatiotason ylläpitämiseen ja vahvistamiseen panostetaan erityisin 
tavoin. Asiakkaisiin voidaan pitää yhteyttä puhelimitse tai henkilökoh-
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taisten tapaamisten muodossa. Hyväksi käytännöksi on osoittanut, 
että työpari tekee leirijaksoa edeltävänä päivänä kotikäynnin jokaisen 
leirille lähtevän ihmisen luokse. Kotikäynnillä asiakkaalle annetaan 
henkilökohtainen kutsukirje ja leirin ohjelma, käydään läpi käytännön 
asiat yksityiskohtaisesti sekä vastataan hänen kysymyksiinsä. Samalla 
pyritään selvittämään asiakkaan henkilökohtaisia mieltymyksiä esi-
merkiksi ruuan, liikunnan tai muun toiminnan suhteen. Leiriohjelma 
pyritään luomaan siten, että asiakkailla on mahdollisuus jossain mää-
rin vaikuttaa sisältöön, ja sitä kautta kokea se paremmin omakseen. 
Usein voidaan myös sopia työnjaollisista järjestelyistä etukäteen. Esi-
merkiksi voidaan sopia, että asiakas tuo mukanaan jonkun luonnossa 
liikkuessa ja leiriytyessä tarvittavan varusteen, kuten verkot, kahvi-
pannun tms. Tämä sitouttaa osaltaan asiakasta, ja vahvistaa hänen 
vastuuntunnettaan. Jokaiselle asiakkaalle pyritäänkin luomaan tun-
ne, että juuri hänen henkilökohtainen osallistumisensa on tärkeätä.

Leiriä edeltävillä kotikäynnillä on monia käytännöllisiä ja symbolisia 
merkityksiä. Asiakkaiden kokemus siitä, että heitä kunnioitetaan, ja 
heidän osallistumistaan toimintaan toivotaan, vahvistuu, kun työn-
tekijät ”vaivautuvat” käymään kaukana sivukylilläkin asuvien asiak-
kaiden luona. Tämä madaltaa myös osaltaan hierakista asetelmaa 
työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Kotikäynnin kautta asiakas ja 
työntekijät voivat tutustua luontevammin toisiinsa. Työntekijät voivat 
saada kotikäynnillä monipuolisemman kuvan asiakkaasta ihmisenä, ja 
havaita millaisia vahvuuksia asiakkaalla on. Näitä asioita voidaan käyt-
tää rakennusaineina leireillä käytävässä ryhmä- ja yksilötoiminnassa. 
On tärkeätä, että työntekijät kunnioittavat asiakkaan yksityisyyttä ko-
tikäynneillä. Tämä voi tapahtua monien pientenkin eleiden kautta. 
Kotikäynnit vaativat työntekijöiltä herkkää psykologista silmää ja tark-
kaa huomiokykyä. Työpari on tärkeä työmuoto myös tässä tilantees-
sa, sillä jokainen ihminen panee merkille ja huomaa eri asioita.

Ryhmän valintaperusteet

Valintakriteerinä Mettäterapiaan osallistumiseen on, että ihminen 
kykenee huolehtimaan itsestään. Luonnossa toimiminen ja pärjää-
minen edellyttävät jonkinlaista fyysistä peruskuntoa. Vaikeasti sai-
raita tai vammaisia ihmisiä on riskialtista ottaa mukaan erämaisissa 
olosuhteissa tapahtuvaan toimintaan. Myös ryhmän toimivuuden ja 
yhteishengen kannalta on hyvä, että kaikki jäsenet voivat osallistua 
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toimintaan. 

Leiritoiminta on ryhmätoimintaa. Luonnon olosuhteissa ollaan yhdes-
sä 24 tuntia vuorokaudessa, ja sen vuoksi on tärkeätä, että ryhmän jä-
senet tulevat kutakuinkin toimeen keskenään. Pienen paikkakunnan 
etuna on, että ihmiset tuntevat melko hyvin toinen toisensa. Siten 
työntekijöilläkin on jonkinlainen ennakkokäsitys siitä, ketkä voivat tul-
la toimeen keskenään. Toisaalta ryhmäytymisen esteenä voivat olla 
jotkut henkilö- tai sukukohtaiset tai muut sellaiset ristiriidat. Tarvit-
taessa voidaan tiedustella samaan ryhmään kaavailluilta asiakkailta 
heidän tuntemuksiaan, mutta periaatteessa asiakkaat eivät tiedä etu-
käteen ryhmän koostumusta. Kokemuksen mukaan ihmisten ennak-
koluulot ja –asenteet toisia kohtaan voivat olla esteenä toimintaan 
osallistumiselle, ja sen vuoksi on katsottu paremmaksi, ettei ryhmä 
tapaa etukäteen ennen leirille lähtöä, vaan osallistujien kokoonpano 
selviää ryhmäläisille vasta lähtöpäivänä. Usein ryhmänjäsenet koke-
vat positiivisia yllätyksiä havaitessaan luonnossa uusia piirteitä toinen 
toisistaan. 

Työntekijöiden kokemusten mukaan ryhmäkoko ei voi olla kovin suu-
ri. Käytännössä viisi asiakasta ja kaksi työntekijää on osoittautunut 
maksimiryhmäkooksi. Yhtäältä erämaisissa olosuhteissa eläminen 
ja liikkuminen asettavat rajoituksia ryhmäkoolle. Toisaalta vuorovai-
kutuksen intensiivisyys ja kaikkien asiakkaiden tasapuolisten osallis-
tumismahdollisuuksien vuoksi suurempi ryhmäkoko ei ole toimiva. 
Ryhmää valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida myös 
jäsenten erityisominaisuudet, jotta ryhmästä saadaan toimiva, ja kaik-
ki tulevat tasapuolisesti kuulluiksi ja huomioiduiksi omana itsenään. 

Käytännön hommat

Käytännön järjestelyt aloitetaan samaan aikaan, kun ryhmänjäseniä 
rekrytoidaan. Järjestelyt ovat myös aikaa vieviä, ja usein suunnitel-
mia joudutaan vielä tarkentamaan tai muuttamaan viime metreillä. 
Ryhmän jäseniltä voi tulla äkillisiä peruutuksia, jotka voivat edellyt-
tää suunnitelmien muutoksia. Joskus leirin ajankohtaa on jouduttu 
lykkäämäänkin useamman yhteensattuman vuoksi. Tämän vuoksi on 
tärkeätä, että työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet hyvin, niin 
että he kykenevät tarvittaessa tekemään nopeitakin luovia ratkaisuja. 
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Leirien tapahtumapaikkana on luonto. Kukin jakson neljästä leiristä 
sijoittuu eri paikkaan. Sijainti riippuu vuodenajasta ja kulloisistakin 
erityistarpeista. Pyrkimyksenä on löytää syrjässä olevia, mutta koh-
tuullisen vaivattomasti saavutettavissa olevia leiripaikkoja. Useimmi-
ten paikalla on kämppä tai muu kiinteä majoitus sekä sauna, mut-
ta toisinaan kesäisin yövytään laavussa tai teltassa. On tärkeätä, 
että kämpässä on riittävän iso yhtenäinen tila, jossa voidaan käydä 
ryhmäkeskusteluja ja toteuttaa ryhmätoimintaa. Rauhallinen si-
jainti on tärkeä. Se lisää ryhmän jäsenten turvallisuuden tunnetta, 
ja edesauttaa, ettei kenellekään tule houkutusta lähteä pois tai että 
yllättävät tekijät eivät häiritse toimintaa. Luonto on tärkeä liikunta-
mahdollisuuksien kannalta, mutta sillä on myös esteettinen merkitys. 
Leiripaikat pyritään sijoittamaan kauniisiin, silmää miellyttäviin luon-
tokohteisiin, joissa on mahdollisuus ulkoiluun.

Työntekijät käyvät tavallisesti tutustumassa leiripaikkaan ennakkoon, 
jotta voidaan paremmin todeta sen soveltuvuus leiritoimintaan. Sa-
malla selvitetään paikan tarjoamat erityiset mahdollisuudet kalastuk-
seen, liikuntaan, retkeilyyn tai muuhun toimintaan sekä mahdollisesti 
tarvittavat erityisluvat, -välineet tai muut järjestelyt. Lisäksi on tärkeä-
tä, että asiakkaille pystytään mahdollisimman hyvin kertomaan leiri-
paikasta ja vastaamaan totuudenmukaisesti heidän kysymyksiinsä.

Erämaakohteiden ohella yksi leirijakso sijoittuu tavallisesti vilkkaan 
tunturikeskuksen läheisyyteen. Yleensä se ajoittuu pikkujouluaikaan. 
Leirin ohjelmaan sisältyy muun muassa päihteetön jouluillallinen ra-
vintolassa. Leirin yhtenä tarkoituksena on tehdä näkyväksi alkoho-
linkäytön ja -riippuvuuden taustalla olevia sosiaalisten tilanteiden 
ja mielikuvien ehdollistumia. Se antaa tilaisuuden parantaa itsetun-
temusta ja lisätä kognitiivisia taitoja. Samalla asiakkaat saavat koke-
musta liikkua sellaisessa ympäristössä, joissa alkoholia on tarjolla ja 
pystyä paremmin hallitsemaan käyttäytymistään. 

Matkat leiripaikoille tehdään tavallisesti yhteiskuljetuksessa työnteki-
jöiden tai –organisaation autoilla. Matkojen pituudet vaihtelevat 80–
180 kilometriin. Osa asiakkaista noudetaan kotoaan sivukyliltä asti, 
koska julkista liikennettä ei ole tarjolla tai asiakkailla ei välttämättä ole 
omia kulkuneuvoja. Leirivarusteita on paljon, ja ne ovat tilaa vieviä 
kuten louevaate, laavupuut ja niin edelleen. Niiden kuljetukseen tar-
vitaan usein peräkärryä.  Osa leiripaikoista on autolla saavutettavissa, 
mutta toisiin pääsemiseksi tarvitaan venekyytiä tai lyhyttä kävelymat-
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kaa.

Leirijaksoilla tarvittava ruoka ja varusteet riippuvat siitä minä vuoden-
aikana tapahtuvasta, missä ympäristössä ja minkä tyyppisestä leiris-
tä on kyse. Ruokailu on tärkeä osa leirimatkan elämyksistä, ja siinä 
pyritään huomioimaan kulttuuriset arvot ja erityispiirteet. Monet 
asiakkaat eivät ole kiinnittäneet huomiota kunnolliseen ruokailuun. 
Ravitsemuksellisen merkityksen ohella ruualla on paljon tunnearvoa. 
Hyvää ruokaa syömällä, esteettisesti kattamalla ja tarjoilemalla ihmi-
nen kokee samalla olevansa ihmisenä arvokas. Esimerkiksi savustettu 
poronliha on kulttuurisesti arvostettua ruokaa, ja sen valmistaminen 
on yksi leirien kohokohdista. Myös leiriläisten pyytämät kalat valmis-
tetaan ruuaksi.

Leirien ja eräretkien edellytyksenä on luonnollisesti kunnollinen ret-
kivaatetus ja muut varusteet. Paikkakunnan etuna on se, että suu-
rimmalla osalla asiakaskuntaa on jonkinlaiset luonnossa liikkumiseen 
soveltuvat vaateet, reput, makuupussit ja muut perusvarusteet ole-
massa ennestään tai niitä on mahdollisuus saada lainaan sukulaisilta, 
kavereilta tai tuttavilta. Kumisaappaita, sadevarusteita, talvella tarvit-
tavia kelkkapukuja, karvalakkeja, kintaita ynnä muuta varustusta jou-
dutaan kuitenkin usein hankkimaan leiriläisille. Aluksi niitä yritettiin 
saada kokoon ulkopuolisilta lainaamalla, mutta Mettäterapia-mene-
telmän edetessä toiminnan omaan käyttöön on hankittu pieni perus-
varusteiden varanto, josta asiakas voi lainata leiriä ja retkiä varten. 
Vastaavasti kalleimmat investoinnit, kuten louevaate, teltat, retkikeit-
timet, kalastusvälineet ja niin edelleen on hankittu toiminnan vakiin-
tuessa. 

Kotikäynnin yhteydessä voidaan vielä varmistaa, että asiakkaalla on 
tarvittava vaatetus ja varusteet, ja että ne ovat asianmukaisessa kun-
nossa. Varusteita on mahdollisuus täydentää vielä tässä vaiheessa, 
sekä sopia mitä henkilökohtaisia varusteita voi ottaa mukaan. Toisin 
kuin monissa päihdekuntoutusyksiköissä, erilaisiin kontrollitoimiin 
ei ole tarvinnut juurikaan ryhtyä. Asiakkaat ovat voineet ottaa oman 
puhelimen mukaansa. Leiriohjelman aikana puhelimet pidetään ää-
nettöminä tai suljettuina, mutta muuten niiden käyttö on vapaata. 
Tähän astisten kokemusten mukaan muitakaan kontrollitoimia, ku-
ten henkilökohtaisten matkatavaroiden ”ratsausta” tai muuta ei ole 
tarvittu. Pieni ryhmäkoko ja tiivis yhdessäolo sekä vapaaehtoisuus ja 
hyvä motivointi voivat edesauttaa asiakkaan kokemaa omaa vastuul-
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lisuutta ja motivaatiota. Keskeytyksiä sattuu vain harvoin. Jos jotain 
erityistä tapahtuu, kuten esimerkiksi että joku ryhmänjäsen poistuu 
kesken leirin, keskustellaan asiasta ja sen herättämistä tunteista ryh-
män kesken.

Leirien turvallisuusjärjestelyt ovat tietysti tärkeät kun liikutaan 
luonnossa. Asiakkaiden mahdolliset sairaudet ja muut riskitekijät 
selvitetään huolellisesti etukäteen. Joillakin asiakkailla on lääkitys, 
josta he vastaavat pääsääntöisesti itse. Työpareista toinen on 
koulutukseltaan lähihoitaja, ja molemmilla on ensiapukoulutus. Lei-
reille laaditaan varautumissuunnitelma, jonka mukaan toimitaan, mi-
käli esimerkiksi sairaskohtaus tai jotain muuta odottamatonta sattuisi, 
ja joku leiriläisistä jouduttaisiin kuljettamaan pois kesken leirijakson. 
Leirijakson sekä retkien aikana ryhmänjäsenet ja vetäjät ovat vakuu-
tettuja organisaatioidensa puolesta. 

5.3. Leirijaksojen sisältö

Mettäterapia-toimintamenetelmä koostuu neljästä leirijaksosta. Lei-
rit sijoittuvat eri vuodenaikoihin, ja ovat kestoltaan kukin 3-5 vuo-
rokauden mittaisia. Ryhmä toimii suljetussa kokoonpanossa vuoden 
ajan, eikä siihen oteta uusia jäseniä leirivuoden aikana. Leirivuoden 
kokonaisuus ja ohjelman kulku on jaoteltu siten, että ensimmäistä lei-
rijaksoa nimittää havahtuminen, toisella jaksolla selvitellään kriittisiä 
kohtia, kolmannella keskitytään toipumisprosessin ylläpitämiseen ja 
neljännellä leirijaksolla suunnataan katse tulevaan (Kuvio 1). 

Leirien ohjelma on suunniteltu hyvin etukäteen, ja asiakkaat saavat 
ohjelmarungon itselleen. Tämä on koettu hyväksi menettelytavaksi, 
sillä se ryhdittää sopivasti leiripäivien kulkua, ja auttaa ryhmäläisiä 
orientoitumaan toimintaan, sekä antaa turvallisuuden tunteen. Koska 
ollaan erämaisissa olosuhteissa, ohjelmaa ei kuitenkaan ole aikatau-
lutettu kellonajan tarkkuudella, vaan ohjelmarunko antaa tarvittaes-
sa mahdollisuuden joustaville siirtymille ohjelmanumerosta toiseen. 
Joskus ryhmäkeskustelujen tai muun toiminnan aikana käynnistyy 
niin hedelmällisiä keskusteluja, että niiden keskeyttäminen olisi epä-
tarkoituksenmukaista. 
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Kuvio 1. Mettäterapian toiminta-ajatus (Näkkäläjärvi & Labba 2013).

Ohjelma rakentuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden 
varaan. Se on laadittu soveltamalla erilaisissa kuntoutusmuodoissa 
käytössä olevia harjoitteita ja räätälöimällä niitä paikallisiin olosuhtei-
siin ja kohderyhmän elämäntilanteisiin sopiviksi. Käsiteltäviä teemoja 
ovat muun muassa: päihteiden hyödyt ja haitat (vaikutukset ystävyys-
suhteisiin, työhön, perheeseen, terveyteen), juomisen vähentäminen 
ja niin edelleen. Koska lähestymistapa on voimavarakeskeinen, läh-
detään heti alkuvaiheessa selvittelemään ja käymään läpi kunkin ryh-
mänjäsenen elämän tärkeitä asioita. Pyrkimyksenä on löytää ja auttaa 
jäseniä tunnistamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan. Näitä teemoja 
käsitellään leiripäivien aikana ryhmäkeskustelujen kautta. On tärkeä-
tä, että myös ryhmänvetäjät osallistuvat keskusteluihin mahdollisim-
man tasavertaisesti kertoen omasta itsestään joitain puolia. He voivat 
myös omalla esimerkillään mallintaa puhumalla omasta suhteestaan 
alkoholiin, tunteistaan tai nostamalla esiin vaikeammiksi koettuja asi-
oita. Alkoholin käytöstä tai muistakaan henkilökohtaisista asioista ei 
suoranaisesti kysytä keltään, vaan kukin voi valita mistä asioista pu-
huu. Kokemusten mukaan asiakkaat ovat kuitenkin suhteellisen avoi-
mia puhumaan alkoholiongelmistaan. 
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Esiin tulleet teemat saattavat yhdistää ryhmän jäseniä ja luovat poh-
jaa vertaisuuden syntymiselle. Keskusteluissa nostetaan tietoisesti 
esiin asiakkaiden mainitsemia arkisen tärkeitä asioita. Elämän tärkei-
den asioiden ei tarvitse olla välttämättä suuria, vaan tavoitteena on 
pikemminkin oppia huomaamaan omassa arjessa olevia hyviä asioi-
ta. Ryhmänohjaajan taidot ovat tärkeät vietäessä joskus innokastakin 
keskustelua eteenpäin ja pyrittäessä antamaan kaikille jäsenille tasa-
puoliset mahdollisuudet osallistua. 

Ryhmäkeskustelujen aikana havaitut ja tunnistetut elämän tärkeät asi-
at sekä voimavarat kantavat koko leirivuoden ajan. Niihin voidaan pa-
lata uudestaan eri asiayhteyksissä, ja niitä voidaan työstää lempeästi 
eteenpäin. Tämä voimistaa myös ryhmäytymisen tunnetta. Ryhmästä 
puhutaankin usein leikkisässä sävyssä eräänlaisena ”perheenä”, jossa 
jokaisella jäsenellä on oma paikkansa, voimavaransa ja ominaisuuten-
sa. Lempeä huumori on tärkeä väline käsiteltäessä joskus vaikeitakin 
henkilökohtaisia asioita. 

Lisäksi käydään kahdenkeskisiä yksilökeskusteluja jokaisen asiakkaan 
kanssa. Yksilökeskusteluissa on mahdollista käsitellä sellaisia henkilö-
kohtaisia asioita, joita asiakas ei halua jakaa ryhmän muiden jäsenten 
kanssa. Yksilökeskustelun kulku määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllis-
ten ominaisuuksien ja mieltymysten mukaan. Asiakkaalla on mahdol-
lisuus vaikuttaa mitä teemoja hän haluaa käsiteltävän. Ensimmäisen 
keskustelun keskeiset asiat jäsennetään puuta kuvaavan mallin mu-
kaisesti (Kuvio 2). Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: 1) kotita-
usta (lapsuus, suku- ym. asiat) ja juuret (uskonto, arvot ym.) 2) työ ja 
koulutus 3) nykyinen elämäntilanne (perhe, ystävät, kaverit ym.), 4) 
viranomaiset ym. auttamisverkosto, 5) harrastukset, 6) talous ja 7) ta-
voitteet elämässä. Puun muoto räätälöidään asiakkaan oman kerron-
nan mukaiseksi, ja hän voi itse vaikuttaa mitä asioita siihen tulee mu-
kaan. Luottamuksellisuus on tärkeätä. Yksilökeskustelussa sovitaan, 
että työntekijä voi kertoa esille nousseista asioista työparille. Lisäksi 
sovitaan mitä asioita voidaan jakaa muiden ryhmäläisten kesken. 
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 Kuvio 2. Elämän tärkeimmät asiat 

Ryhmäkeskustelun kieli riippuu ryhmänjäsenten äidinkielestä ja kie-
litaidosta. Ohjaajat ovat äidinkieleltään pohjoissaamenkielisiä. Koko-
naan saamenkielisissä ryhmissä käytetään pelkästään saamenkieltä, 
mutta saamen- ja suomenkielisissä ryhmissä käytetään ryhmäkeskus-
telujen kielenä suomen kieltä. Yksilökeskustelun kieleksi asiakas voi 
valita sen kielen, jonka tuntee vahvemmaksi. Äidinkielisyys ja kulttuu-
risten kommunikaatiokäytäntöjen tuntemus sekä luonnonhelmassa 
oleminen helpottavat merkittävällä tavalla ryhmäkeskustelua. Monet 
sellaisetkin asiakkaat, jotka ovat kokeneet aiemmissa laitoskuntou-
tuksissa käydyt ryhmäkeskustelut ahdistaviksi ja vaikeiksi ovat avautu-
neet puhumaan turvallisessa ympäristössä asioistaan ja tunteistaan.

Yksilö- ja ryhmäkeskustelujen lisäksi käydään asioita läpi ja harjoite-
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taan kognitiivisia taitoja erilaisten leikkien, pelien, askartelujen sekä 
muiden toimintojen kautta. Ryhmänvetäjät ovat muokanneet ja laati-
neet itse erilaisia kysymyssarjoja sekä muuta materiaalia keskustelu-
jen pohjaksi. Myös voimaannuttavaa valokuvausta on harjoitettu. Lei-
ritoiminnan aikana on valokuvattu luontokohteita, luonnonilmiöitä, 
säätiloja ynnä muuta. Näistä on laadittu Voimakortit, joita hyödynne-
tään muun muassa keskustelun avaajina mielenmaisemasta, tunne-
säätilasta, elämän virrasta ja niin edelleen. Tarkoituksena on virittää 
kerrontaa ja antaa tunneilmaisun apuvälineitä.

Asiantuntijoiden käyttö osana leiriohjelmaa on osoittautunut hyö-
dylliseksi. Muun muassa terveydenhoitaja, ravitsemusterapeutti ja 
perheterapeutti ovat vierailleet leireillä. He ovat pitäneet lyhyen alus-
tuksen, jonka jälkeen on ollut mahdollisuus keskustella ja esittää ky-
symyksiä. Käsiteltävät teemat ovat koskeneet alkoholin vaikutusta eli-
mistöön, ravintoa, päivä- ja unirytmiä, ihmissuhteita ja niin edelleen. 
Neutraalille, asiantuntijan esittämälle päihdetietoudelle on osoittau-
tunut olevan paljon kysyntää. Vaikka päihdetietoutta tuntuisi olevan 
nykyään runsaasti tarjolla, ei se näytä välttämättä olevan kohderyh-
män ulottuvilla otollisena ajankohtana tai otollisessa muodossa.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus on Mettäterapia-menetelmässä keskeisessä roolissa. 
Erilainen luonnossa toimiminen ja puuhailu ovat luonteva osa poh-
joisten ihmisten – varsinkin miesten – elämäntapaa ja arkea. Kalas-
taminen, savustus, puiden teko, saunan lämmitys sekä muut toimet 
ovat myös perinteisiä miesten vahvuusalueita, joissa he voivat saada 
onnistumisen kokemuksia ja joiden yhteydessä heille on luontevaa 
antaa kannustusta ja positiivista palautetta. 

Leirijaksoilla kalastetaan mahdollisuuksien mukaan joko verkoilla, 
virvelillä tai pilkkimällä, ja saalis valmistetaan ruuaksi. Poronlihan sa-
vustus on toinen tärkeä toiminto, jota leireillä tehdään. Syksyllä poi-
mitaan myös marjoja aterian täydennykseksi. Ruuan valmistaminen 
ja nauttiminen yhdessä vahvistavat myös ryhmähenkeä ja yhteenkuu-
luvuuden tunnetta.

Toiminnallisuus helpottaa merkittävällä tavalla itseilmaisua. Verkko-
jen soutamisen ja selvittämisen, saunan lämmityksen, laavustelun ja 
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kahvistelun yhteydessä on luontevaa käydä keskustelua muuten vai-
keastikin lähestyttävistä aiheista. Toiminta mahdollistaa myös luonte-
van läsnäolon ja sallii hiljaisuudenkin ilman, että kenellekään osapuo-
lista tulee epämukava olo.

Toiminnallisuutta, hyötyliikuntaa ja myös muuta liikuntaa onkin Met-
täterapiassa lisätty asiakkailta saadun palautetiedon mukaisesti. Ly-
hyet päiväretket kauniisiin luontokohteisiin kävelemällä tai moottori-
kelkalla kalastamisen ja muun toiminnan ohella lisäävät asiakkaiden 
kokemaa hyvinvointia. Usein pitkään alkoholiongelmista kärsineiden 
fyysinen kunto rapistuu, ja sen kohentamiseen tähtäävät ponnistelut 
ovat tärkeä osa toipumisprosessia. Liikunnan on todettu lisäävän mie-
lihyvän tunteita, lisäävän iloa ja vähentävän kuormitusta.

Fyysistä hyvinvointia edistetään myös tarjoamalla jokaiselle asiak-
kaalle mahdollisuus esimerkiksi hierontaan tai kasvo- ja käsihoitoon. 
Sopivien liikenneyhteyksien päässä sijaitseville leiripaikoille voidaan 
tilata ostopalveluna näitä palveluja paikallisilta yrittäjiltä. Fyysisen hy-
vinvoinnin ohella tämä on tärkeää kehotietoisuuden lisäämiseksi ja 
vahvistaa osaltaan itsehyväksyntää. Naisilla kauneuden ja kehollisen 
hyvinvoinnin ylläpitäminen liittyy erityisesti naiseuden vahvistami-
seen.

Leiritoiminnasta kerätään palaute jokaisen leirin päätyttyä ryhmäkes-
kustelun ja palautelomakkeiden kautta. Palautteiden kautta ohjelma-
sisältöä ja toimintatapoja muokataan asiakaskunnan tarpeisiin pa-
remmin soveltuvaksi ja toimivammaksi. Lisäksi jokaisen leirin jälkeen 
leirinvetäjät käyvät keskenään purkukeskustelun leirin onnistumisista 
ja epäonnistumisista. Menetelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita 
on myös työstetty yhdessä SámiSoster ry:n Goaikkanas-hankkeen 
koordinaattorin kanssa.

5.4. Intensiivinen yhteydenpito leirien välillä

Leirijaksojen välillä on osoittautunut tarpeelliseksi järjestää intensii-
vistä yhteydenpitoa asiakkaisiin. Leirijaksojen välit ovat enimmillään 
2-3 kuukauden mittaisia, ja monet asiakkaat kokevat tarvitsevansa 
vahvistusta toipumisprosessilleen. Toiset haluavat myös pohtia leiri-
jaksojen aikana itämään jääneitä ajatuksia ryhmänvetäjän kanssa. 

Yhteiseksi yhteydenpitovälineeksi luotiin puhelinrinki-toiminta, jossa 
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ryhmänvetäjä soittaa ryhmänjäsenille kerran viikossa etukäteen sovit-
tuna päivänä. Puhelun aikana vaihdetaan kuulumisia. Monesta asiak-
kaasta tuntuu tärkeältä päästä kertomaan onnistumisen kokemuksis-
taan ja saavutuksistaan toipumisen saralla. Ryhmänvetäjän mukaan 
kannustuksen antaminen pienestäkin onnistumisesta on tärkeä osa 
toipumisprosessia. Monella ei ole toimivaa lähisuhdeverkostoa, jolle 
näistä asioista voisi kertoa ja saada tarvitsemaansa palautetta. Puhe-
linkeskustelun aikana ryhmänvetäjä voi myös antaa neuvoja käytän-
nön ongelmiin sekä uusia pohdinnan aiheita, jotka vievät askel aske-
leelta eteenpäin päihdeongelman työstämistä vahvistaen asiakkaan 
uskoa omiin kykyihinsä.

Lisäksi perustettiin suljettu Facebook –ryhmä, jonka kautta on mah-
dollista pitää yhteyttä myös muina aikoina. Sen etuna on, että kukin 
voi osallistua keskusteluihin tai lähettää viestejä silloin, kuin se hä-
nelle parhaiten sopii. Suljetun Facebook-ryhmän välityksellä on myös 
mahdollista jakaa valokuva- ja muuta leiritoimintaa koskevaa materi-
aalia ryhmän jäsenten kesken. Ongelmana on kuitenkin se, ettei kai-
killa asiakkailla ole tietokonetta ja nettiyhteyttä, eivätkä he sen vuoksi 
voi osallistua tähän toimintaan.  Ryhmien ja yksilöiden keskusteluak-
tiivisuudessa on suuria eroja. Toisille tämä kanava sopii selvästi pa-
remmin kuin toisille. 

5.5. Jatkotoiminta

Vuoden mittaisen Mettäterapia-jakson jälkeen tarvitaan jatkotoi-
mintaa. Yksi asiakkaiden suurimmista huolista on tavallisesti se, että 
he jäävät yksin leirijaksojen päätyttyä. Paikkakunnalla on vain vähän 
päihdehuollon avopalvelutoimintaa, eikä se tavoita tai sovellu kaikil-
le asiakkaille. Mettäterapiassa hyvin käynnistyneen vertaisryhmätoi-
minnan toivotaankin jatkuvan.  Monet asiakkaista kokevat, että oma 
vertaisryhmä luo turvallisuuden tunteen. Ryhmän jäsenyys kannat-
telee identiteettiä, ja ryhmään voi myös palata mahdollisen retkah-
duksen jälkeen. Vertaisryhmätoiminta ei kuitenkaan toimi kokonaan 
omaehtoisesti, vaan tarvitsee työntekijän tukea.

Yhtenä jatkotoimintamuotona on kokeiltu liikuntaa, kuten esimerkiksi 
pari kertaa kuukaudessa järjestettäviä sähly- tai muita joukkuepeli-
iltoja. Ne eivät kuitenkaan ole osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. 
Palautteen mukaan asiakkaat eivät kokeneet lyhyitä tapaamisia kovin 
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mielekkäiksi. He kaipaavat pidempiä yhdessäolojaksoja, jotka mah-
dollistavat turvallisen yhdessäolon. Heidän mukaansa lyhyitä tapaa-
misia leimaa tunne siitä, että on vain käymässä, eikä luottamukseen 
perustuvaa läsnäolon tunnetta synny niin helposti.

Jatkotoimintana onkin järjestetty parin vuorokauden mittaisia ret-
kiä luontoon sekä matkoja lähialueelle. Luonnonympäristö koetaan 
turvalliseksi, ja sinne on asiakkaiden mukaan helppo lähteä tutun 
ryhmän kanssa jatkamaan omien asioiden ja ongelmien käsittelyä. 
Asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat, mutta he kokevat saavansa 
voimia toistensa kokemuksista ja saavutuksista. Monessa asiakaspa-
lautteessa onkin painotettu, että alkoholiongelma on elinikäinen, ja 
sen kanssa pärjääminen edellyttää jatkuvaa – ehkä koko elämän mit-
taista – työstämistä ja tukea. 

Jatkotoimintaa tulee myös kehittää entistä monipuolisemmaksi, jot-
ta kasvavan asiakaskunnan eriytyviin tarpeisiin voidaan vastata. Sitä 
mukaa kun Mettäterapia-toiminta etenee, jatkohoitoryhmiä ja hen-
kilökohtaisen asiakastyön tarvetta tulee lisää. Seuraavana askeleena 
on kokeilla pienryhmien yhdistämistä vertaistukiryhmäksi sellaisille 
asiakkaille, jotka ovat edenneet toipumisessa ja haluavat kiinteäm-
pää ryhmätoimintaa. Lisäksi on tarpeen palkita toipumisprosessissa 
edenneitä lisämatkoilla tai retkillä.

5.6. Kustannukset 

Mettäterapia-toiminta on kustannustasoltaan varsin edullinen. Toi-
minta tapahtuu paikkakunnalla tai lähialueella, eikä se edellytä suuria 
investointikustannuksia. Henkilöstökulut ovat suurin yksittäinen me-
noerä, ja leirien henkilöstömitoitus sekä työaikajärjestelyt nostavat 
sitä jonkin verran.  Leirijaksojen ulkopuolinen toiminta ei kuitenkaan 
edellytä kahden työntekijän kokoaikaista työpanosta. Kunnan saa-
menkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä osallistuu leiri- ja retkitoi-
mintaan oman toimenkuvansa osana. Järjestön työntekijä toteuttaa 
Mettäterapia-toiminnan ohella myös kulttuurisensitiivistä päihde-
neuvontaa. 

Leiritilat vuokrataan paikallisilta matkailuyrittäjiltä tai muilta toimi-
joilta, ja kesällä voidaan yöpyä myös laavussa tai teltassa. Kukin ryh-
mänjäsen ja työntekijä ottavat mukaan omat henkilökohtaiset retki-
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varusteensa. Ruuat valmistetaan itse.  Toteutuksessa hyödynnetään 
mahdollisimman paljon toimijaorganisaatioiden omia resursseja, 
kuten majoitustiloja, autoa tai muita välineitä. Kustannustasoa las-
kee myös se, että ulkoisten asiantuntijoiden ohella leireillä toimivat 
vierailevina asiantuntijoina myös kunnan sosiaali- ja terveystoimen ja 
muiden sektorien ammattihenkilöt.

Mettäterapian kokonaiskustannuksia ei ole mielekästä verrata suo-
raan laitoskuntoutuksen vuorokausi- tai asiakasjakson kustannuksiin 
sillä toimintamuotojen lähtökohdat poikkeavat toisistaan monessa 
suhteessa. Mettäterapia-menetelmä on avopalvelumuotoista, ja se 
kattaa vuoden aikana neljä leirijaksoa, intensiivisen yhteydenpidon 
leirien välillä sekä jatkohoitoryhmän toiminnan leirijaksojen päätyt-
tyä. Laitoskuntoutusjaksot kestävät usein 3-5 viikkoa yhtäjaksoisesti. 
Useimmat tarjoavat myös erilaisia jatkohoito- tai tapaamismahdolli-
suuksia. Laitoskuntoutuksen hintataso on selvästi Mettäterapian kus-
tannustasoa korkeampi. 
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6. Näkökulmia tuloksiin ja vaikutuksiin

6.1. Palautteen kertomaa

Mettäterapian vaikuttavuutta ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti. Nyt 
jo lähes viisi vuotta jatkuneen toiminnan aikana on kuitenkin kerätty 
systemaattisesti toimintaa koskevaa palautetta. Asiakas-, työntekijä- 
ja yhteistyötahojen palautteiden pohjalta on mahdollista saada kuva 
menetelmän tuloksista ja toimivuudesta. Yhdistettynä uuteen tutki-
mustietoon voidaan myös esittää perusteltuja pohdintoja keskeisistä 
menetelmän vaikuttavuuden osatekijöistä. 

Työntekijöiden mukaan kunkin asiakkaan toipumisprosessi on erilai-
nen ja itsenäinen, eikä tämänhetkisten asiakasmäärien perusteella 
voida esittää kovin laajoja yleistyksiä. Jotkut asiakkaista ovat hyö-
tyneet kuntoutuksesta heti, ja olleet juomatta useita vuosia Mettä-
terapia-leirien päättymisestä lähtien. Toisten asiakkaiden kohdalla 
päihteettömät jaksot ovat pidentyneet, vaikka riippuvuussairauksil-
le tyypillisiä retkahduksia on sattunut. Kolmansien asiakkaiden koh-
dalla elämän laatu on parantunut, mikä sekin on tärkeä saavutus. 
Päihdehoidon laatusuositusten mukaan hoidon tuloksia ei arvioida 
vain raitistumisen näkökulmasta, vaan päihteiden käytöstä aiheutu-
vien haittojen lieveneminen, ja asiakkaan elämänlaadun sekä –tilan-
teen osittainen tai oleellinen kohentuminen ovat myös tavoiteltavia 
tuloksia. (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002)

Työntekijöiden mukaan asiakkaiden sosiaalinen verkosto on laajen-
tunut ja elämänhallinta parantunut. Asiakkaat huolehtivat myös pa-
remmin terveydestään. Tämä näkyy muun muassa sosiaalitoimistos-
sa sekä päihteiden vuoksi terveyskeskuksessa ja sairaalassa asioinnin 
vähenemisenä.

Asiakaspalautteen mukaan toiminta on maanläheistä ja ihmisystäväl-
listä. Vaikutukset ja hoidon teho perustuvat kotoiseen ympäristöön. 
On tärkeätä, että toiminta tapahtuu kotipaikkakunnalla ja luonnon-
ympäristössä, eikä laitoksessa. Luonnonympäristössä asiakkailla on 
tilaa ja aikaa keskustella ongelmistaan, ja etsiä ratkaisuja. Työntekijöi-
den aktiivinen osallistuminen tehtyihin harjoituksiin koetaan tärkeäk-
si ja yhteishenkeä lujittavaksi. Asiakkaiden mukaan Mettäterapiasta 
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saa positiivisia ajatuksia, ja päihdeongelma tulee tutuksi. Vertaistuki 
koetaan tärkeänä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta luovana. Asiakkaat 
kertoivat saaneensa vinkkejä ja tukea päihteettömään elämään, ja 
huomanneensa, että hauskaa voi pitää ilman viinaakin. Asiakkaat il-
maisevat hyödyt ja vaikutukset muun muassa näin:

”Keskustelujen myötä tulee ajateltua kokonaisvaltaisesti 
omaa ongelmavyyhtiä, jota kantaa mukanaan joka päi-
vä.”

”Päihdeongelma on tullut tutummaksi, ja sitä on voinut 
ryhmässä käsitellä luottamuksellisesti.”

”Arkielämän laatu ja oma hyvinvointi ovat parantuneet 
olennaisesti.”

”Vertaistuki antaa tunteen, että kuuluu ryhmään.”

”Olen saanut valoa tulevaisuuteen.”

Yhteistyötahojen palautteen mukaan Mettäterapiasta on vakiintu-
massa vaikuttava ja paikkakunnalla toimiva päihdetyömenetelmä, 
joka on siirrettävissä muillekin paikkakunnille. Omakielinen ja –kult-
tuurinen päihdetyö on osoittanut, että lähestymistapaa alkoholion-
gelmaan kannattaa monipuolistaa. Hoitopolkuihin on tullut vaihtoeh-
toja, mikä sinänsä on lisännyt myönteisyyttä alkoholiongelmin hoitoa 
kohtaan sekä asiakkaiden että henkilöstön keskuudessa. Sekä kunta-
laiset että kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijat arvostavat Mettäte-
rapiaa. Sen myötä asenneilmasto alkoholiongelmaan on muuttunut 
rakentavammaksi. 

6.2. Luonto

Työntekijöiden mukaan Mettäterapian toimintaidea voidaan kiteyttää 
kolmeen pääulottuvuuteen: luonto, yhteisöllisyys ja luova toiminta. 
Ne ovat kietoutuneet toinen toisiinsa, ja niitä on vaikea erottaa toisis-
taan. Luonto itsessään on parantava ympäristö, jonka kaikkia vaiku-
tuksia ihmisiin ei tunneta. Luonnon ja luonnossa liikkumisen on koet-
tu muun muassa voimaannuttavan, virkistävän, nostavan mielialaa, 
antavan elämyksiä, henkistävän, kuten luvussa 2 on todettu. 

Luonto ja sen vaikutukset ovat yksilöllisiä, ja ne vaihtelevat eri ihmis-
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ten kesken, mutta samalla ilmenee myös joitakin selviä kulttuurisia 
eroja. Saamelaisille ja pohjoisen ihmisille laajemminkin luonto on en-
sisijaisesti tuttu elementti, joka lisää ihmisten kokemaa turvallisuu-
den tunnetta. Useimmat Mettäterapian asiakkaista ovat syntyneet ja 
kasvaneet vahvaan luontoyhteyteen. Luonto on osa heidän persoo-
nallisuuttaan ja identiteettiään sekä luontaisia vahvuuksiaan. Luon-
toyhteyden palauttaminen ja luonnossa liikkuminen sekä toimiminen 
nostavat luontevasti ihmisen itsetuntoa, ja antavat mielihyvän koke-
muksia.

Luonto on myös hyvä virikkeiden antaja. Luonnossa on helppo pu-
hua. Työntekijöiden kokemukset vahvistavat Kárašjoen Meahccete-
rapiijasta saatuja kokemuksia, joiden mukaan varsinkin miesten on 
usein helpompi puhua ”omassa ympäristössään”. Luonto luo myös 
tasavertaisemmat suhteet eri toimijoiden välille, mikä osaltaan hel-
pottaa vuorovaikutusta. Terapeutit eivät ohjaa eivätkä määritä vuoro-
vaikutuksen ajoitusta tai kestoa, kuten toimistoympäristössä usein on 
välttämätöntä.  (Boine 2011.)  

Luonnonilmiöt ja niiden seuraaminen antavat luontevia puheenaihei-
ta keskenään vieraillekin henkilöille. Luonnonilmiöiden, vuodenaiko-
jen ja säätilan seuraaminen vahvistavat myös ihmisen ajan ja paikan 
tajua sekä lisäävät hänen huomiokykyään siirtäen kohteen itsestä ul-
kopuoliseen maailmaan. 

Luonto herättää ihmisissä helposti mielikuvia. Se toimii luontevana 
kanavana tunteiden ilmaisemiselle helpottaen vuorovaikutusta. Luon-
toon liittyy useimmilla pohjoisen ihmisillä myös hyviä muistoja, joista 
on helppo puhua ja joiden kautta voi käsitellä itseään, elämäänsä ja 
suhdettaan ympäröivään yhteisöön. 

Luonnon henkisyyden voi ajatella olevan aistillisuutta ja esteettisyyt-
tä.  Jotkut voivat kokea luonnon voimat uskonnollisuuden kautta, 
mutta pohjoisen ihmiset kokevat useimmin luonnon kauneuden ja 
kaikkien aistien virittämisen henkisenä kokemuksena. Henkisyyden 
tai hengellisyyden kokemusten on todettu vaikuttavan myönteisesti 
päihderiippuvuudesta toipumiseen, mutta asiaa ei ole tutkittu perin-
pohjaisesti. (Saarnio 2004; ks. Niemelä 1999; Koski-Jännes ym. 1998)
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6.3. Kulttuuri ja äidinkielisyys

Mettäterapian toimintatapa on räätälöity paikallisista olosuhteista ja 
asiakkaiden erityispiirteistä lähteväksi sekä heidän tarpeisiinsa vas-
taavaksi. Saamelaisuus on ollut lähtökohtana menetelmää kehitettä-
essä, mutta sen on todettu soveltuvan hyvin myös paikallisen suoma-
laisväestön tarpeisiin. Etninen tausta huomioidaan yhtenä tärkeänä, 
asiakkaan ainutlaatuisuutta muovaavana osatekijänä, jonka merkitys 
vaihtelee yksilökohtaisesti. Sen lisäksi huomioidaan myös muut yksi-
löllisyyttä tuottavat erot, kuten sukupuoli, ikä, siviilisääty, seksuaali-
nen suuntautuminen, ammatti, työura, toimintakyky tai muut tekijät 
siinä määrin kuin asiakas itse tuo niitä esiin ja pitää tärkeänä. 

Tämä on luvussa 4.4. esitellyn kulttuurisesti turvatun (culturally safe) 
menetelmän lähtökohta, ja kokemukset siitä ovat olleet hyviä. Asi-
akkaiden palautteissa juuri tuttuuden ja turvallisuuden kokemukset 
ovat tärkeällä sijalla. Myönteiset kokemukset liittyvät ennen kaikkea 
paikallisen ja kulttuurisen kontekstin vahvaan huomioimiseen. Saa-
melaisilla asiakkailla on myös mahdollisuus puhua omaa äidinkiel-
tään, mikä lisää turvallisuuden kokemusta. 

Päihdehoitomenetelmien tuloksellisuutta arvioitaessa ei ole aiemmin 
tarkasteltu asiakkaan turvallisuusnäkökulmaa. Sen sijaan asiakkaan 
kokeman tyytyväisyyden yhteyttä hoitotuloksiin on selvitetty. Päih-
dehuollon avopalveluasiakkaiden tyytyväisyyden on todettu ennakoi-
van parempaa hoitotulosta. Lisäksi asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 
mukaan räätälöidyn hoidon toimivuudesta on saatu näyttöä. (Saarnio 
2004; ks. Donovan ym. 2002; McLellan ym. 1997.)

Voimavarakeskeisyys on tärkeä teoreettinen näkökulma, jota Mettä-
terapiassa hyödynnetään saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Työnte-
kijöiden kulttuurinen kompetenssi ilmenee muun muassa siten, että 
he tuntevat ja osaavat kulttuuriset kommunikaatiotavat. Sen mukai-
sesti hoitotapahtumassa ei lähdetä liikkeelle ongelmista eikä keski-
tytä epäonnistumisiin, vaan ryhdytään alusta alkaen rakentamaan 
myönteisyyttä ja toivoa. Menneisyyttä ei vatvota, vaan sieltä pyritään 
löytämään voimavaroja ja suuntaamaan katse tulevaisuuteen. Toipu-
misen tai riippuvuuksista vapautumiseksi pyritään aktivoimaan ihmi-
sen omat voimavarat. Ne ovat myös tarpeellisia asiakkaan itsetunnon 
kohottamiseksi. Ryhmä- ja yksilötyössä keskitytään asiakkaan omiin ja 
hänen taustayhteisöstään nouseviin voimiin. Niiden tunnistamisessa 
kulttuurinen taito ja hyvä havaintokyky ovat myös tärkeä osa. Myön-
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teisen asenteen ohella, leikillisyys ja huumorintaju ovat tärkeitä vuo-
rovaikutuksen ominaispiirteitä saamelaiskulttuurissa. 

Työntekijät ovat myös tietoisia sukuun liittyvistä kysymyksistä. Suvul-
la on tärkeä merkitys saamelaiskulttuurissa. Ihminen määritellään 
suvun kautta ja se vaikuttaa ihmisen identiteettiin sekä sosiaaliseen 
asemaan paikallisyhteisössä. Eri sukuihin liitetyt ominaisuudet ja ar-
vot siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja näitä ketjuja on vaikea katkaista. 
Myös työntekijän suku ja sosiaaliset yhteydet vaikuttavat hänen ase-
maansa työntekijänä sekä sitä kautta työn tuloksiin (Näkkäläjärvi & 
Labba 2013).

Mettäterapian ohessa on myös tehty kulttuurisensitiivistä materiaa-
lia, kuten Voimakortteja yksilö- ja ryhmäkeskustelun apuvälineiksi. 
Kulttuurisesti tutut asiat, ilmiöt ja symbolit auttavat sanoittamaan 
tunteita, joille asiakkaan on muuten vaikea löytää ilmaisua. Erityisenä 
haasteena on löytää kognitiivisia työkaluja tunteiden sanoittamisek-
si äidinkielensä menettäneiden saamelaisten keskuudessa. Heillä on 
monesti pintasujuva kielitaito, muttei aina tunteiden kieltä (Lindgren 
2000).

Suuri osa kulttuurisista erityisominaisuuksista on sisäänrakennettu-
ja normeja, tapoja ja käytäntöjä, joita on vaikea määritellä tai selit-
tää ulkopuolisille. Työntekijät eivät aina välttämättä toimi tietoisesti 
kulttuurierityisellä tavalla, vaan tekevät niin luonnostaan. Kulttuuri-
nen reflektiokyky auttaa toimimaan ammatillisesti orientoituneella ja 
kulttuurisesti kompetentilla tavalla. Reflektiokyky on tärkeä osa kult-
tuuritietoista toimintatapaa, ja muun muassa ammatilliset dialogit 
saamenkielisten työntekijöiden kesken päivittäisissä työkontakteissa 
sekä saamenkielisissä ja -kulttuurisissa koulutustilaisuuksissa vahvis-
tavat sitä. (Eidheim & Stordahl 2007)

6.4. Ihmisyys

Mettäterapian punaisena lankana on ihmisyyden kunnioitus ja pa-
lauttaminen asialistalle. Ihmisyys – olmmošvuohta on keskeinen 
saamelainen arvo, joka määrittää kaikkea olemista, toimintaa ja vuo-
rovaikutusta. Ihminen ilmentää ihmisyyttä kaikissa toimissaan, pu-
hetavoissaan ja suhtautumisessaan yhteisönsä jäseniin. Ihmisyyttä 
ilmennetään olemalla rehellinen, oikeudenmukainen ja kunniallinen. 
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(Aikio 2007; Oskal 1995)

Kommunikaatiokäytännöissä ihmisyyden kunnioitus ilmenee muun 
muassa siten, että ihmisen vapautta, yksilöllisyyttä ja itsemääräämis-
oikeutta pyritään kunnioittamaan. Sen vuoksi pyritään yleensä välttä-
mään ihmisen liiallista painostamista, ja hänelle pyritään jättämään 
mahdollisuus säilyttää kasvonsa vaikeissakin tilanteissa.  

Vapaus on tärkeä kulttuurinen arvo niin saamelaisille kuin pohjoisen 
suomalaisellekin väestölle. Mettäterapia perustuu vapaaehtoisuu-
teen. Sinne ei määrätä ketään viranomaisten taholta. Tämä voi osal-
taan lisätä asiakkaan motivaatiota, omaa vastuuta ja asennoitumista 
kuntoutusprosessia kohtaan. Käytännössä tämä näyttäytyy muun mu-
assa siinä, että luottamuksellisempi asiakassuhde voi olla mahdolli-
nen. Esimerkiksi tähän asti ei ole tarvinnut erikseen asettaa tiukkoja 
sääntöjä tai käyttää ulkoisia kontrollitoimia. Tämä voi osaltaan vaikut-
taa myös ihmisyyden kokemuksen voimistumiseen. Toisaalta pienellä 
paikkakunnalla kaikki tuntevat tai tietävät toisensa, mikä edesauttaa 
vertaisryhmän keskinäisen kontrollin syntymistä.

Mettäterapiaan ei liity tavanomaisia päihdekuntoutusten velvoitteita 
(ajokorttiseurannat, työpaikkojen hoitoonohjaus, yhdyskuntapalvelu 
tai muuta sellaista). Yhteistyö muiden hoitotahojen kanssa on joskus 
tarpeen ja hyödyllistä, mutta siitä sovitaan aina erikseen asiakkaan 
kanssa. 

Yhtenä esimerkkinä ihmisyyden kunnioittamisesta ja sen merkityksen 
vahvistamisesta on myös työntekijöiden tapa huomioida ja muistaa 
asiakkaita heidän merkkipäivinään, jouluna tai päihteettömän elä-
män vuosipäivänä. Jokaiselle Mettäterapian läpikäyneelle asiakkaalle 
luovutetaan myös kunniakirja, johon työntekijät kirjoittavat kullekin 
asiakkaalle henkilökohtaisesti räätälöidyn tekstin. Tämän kaltaiset 
pienet eleet osoittavat, että työntekijät arvostavat jokaista asiakasta, 
ja huomioivat hänet ainutkertaisena ihmisenä.

6.5. Työntekijä – asiakassuhde ja vuorovaikutus

Työntekijä – asiakassuhde on Mettäterapiassa avainasemassa ja liit-
tyy osaltaan yllämainittuun ihmisyyden perusarvoon. Työntekijät 
painottavat, että tässä asiakastyössä on nimenomaisesti kyse kohtaa-
misesta. Työntekijä – asiakassuhteen tietoinen rakentaminen lähtee 
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liikkeelle ensiyhteydenotosta. Työntekijät suhtautuvat asiakkaaseen 
hänen ihmisyyttään kunnioittaen. Tämä on yksi motivoivan puheeksi 
ottamisen peruslähtökohdista samoin kuin empatian ja kiinnostuksen 
osoittaminen.  On tärkeätä, että työntekijä osoittaa uskovansa asiak-
kaan toipumismahdollisuuksiin ja valaa asiakkaaseen luottamusta sii-
hen. (Koski-Jännes ym. 2008; Niemelä 2013.)

Työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot ja kulttuuristen kommu-
nikaatiokäytäntöjen osaaminen luovat perustan työntekijä-asiakas-
suhteelle. Mettäterapiassa vuorovaikutusta luonnehtii kunnioituksen 
ohella positiivisuus, kannustavuus ja huumorintaju. Vuorovaikutus-
suhde perustuu tasavertaisuuteen, jossa työntekijä-asiakas –asetel-
maa ei pyritä tarpeettomasti korostamaan. Toimijuussuhteet ovat 
siitä huolimatta selvät. Työntekijä on ammattiasemassa ja käyttäytyy 
sen edellyttämällä tavalla, vaikkei sitä alleviivatakaan erityisten kon-
ventioiden tai symbolisten rajanvetojen kautta. Luonnonympäristössä 
eläminen ja yhteinen tekeminen lujittavat luottamusta ja yhteisyyden 
kokemusta työntekijän ja asiakkaan välillä.

Tutkimustulokset tukevat tätä havaintoa. Niiden mukaan erilaisilla 
kuntoutusmenetelmillä ei sinänsä ole voitu osoittaa olevan suurta 
vaikutusta päihdehoidon tuloksiin (Saarnio 2004; ks. Project …. 1998). 
Sen sijaan juuri terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhteella on todettu 
olevan merkitsevä vaikutus päihdehoidon tuloksellisuuteen. (Connors 
& al. 1997, ks. Saarnio 2004) Motivoivan haastattelun menetelmässä 
työntekijä-asiakassuhteen luominen on hoidon onnistumisen kannal-
ta keskeinen tekijä, jonka luomiseen on tärkeä panostaa. Potilaan mo-
tivoituminen hoitoon on todennäköisempää, jos hoitava henkilö on 
motivoitunut hoitamaan häntä. (Niemelä 2013.)

6.6. Toiminnallisuus

Mettäterapian kantavana voimana on toiminnallisuus. Luontoon si-
joittuvana menetelmänä sillä on käytössään laajat mahdollisuudet 
erilaiseen luovaan toimintaan. Toiminnallisuuden ja liikunnan on tut-
kimusten mukaan todettu olevan terapeuttisia monessa mielessä, ku-
ten 2. luvussa todettiin.  Mielekäs tekeminen rauhoittaa ja vahvistaa 
asiakkaan itsetuntoa sekä antaa voimaantumisen kokemuksia. Toi-
minnallisuus mahdollistaa samalla luontevan läsnäolon ja helpottaa 
varsinkin miesten osallistumista vuorovaikutukseen. 
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Monet asiakkaat ovat kokeneet, että laitoskuntoutuksessa on vaikea 
saada aika kulumaan. Vaikka tarjolla on erilaista puuhaa, jää vapaata 
aikaa runsaasti. Leiri- ja retkiympäristössä on paljon tuttua tekemistä, 
kuten veden hakua, tulen tekoa, laavun pystytystä, kalastusta, sau-
nan lämmitystä ja ruuan laittoa, joiden parissa aika kuluu luontevasti. 
Tekeminen auttaa työstämään omia ajatuksiaan ja käsittelemään ryh-
mä- ja yksilötöiden käynnistämiä prosesseja. 

6.7. Yhteisöllisyys ja vertaistuki

Yhteisöllisyys on luontainen osa ihmistä ja hänen käyttäytymistään. 
Se on tärkeä hyvinvoinnin osatekijä ja lähde. Päihde- ja mielenterve-
ysongelmiin liittyy usein syrjäytymistä tai yhteisön ulkopuolelle jää-
mistä. Leimautumisen tai stigmatisaation pelossa, ihmiset, joilla on 
riippuvuusongelmia eristäytyvät myös helposti omiin oloihinsa tai sel-
laisiin vertaisyhteisöihin, joissa kokevat olevansa paremmin hyväksyt-
tyjä. Kuntouttavan päihdetyön yhtenä suurena haasteena onkin luoda 
uutta yhteisöllisyyttä päihdeongelmista kärsiville ihmisille ja heidän 
omaisilleen sekä läheisilleen. Erilaisten yhteisökuntoutus- ja terapia-
menetelmien vaikuttavuus perustuu merkittävin osin juuri tähän tar-
peeseen vastaamiseen.

Mettäterapiassa suljettu pienryhmä toimii uusyhteisöllisyyden alku-
na. Se turvaa ryhmään kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunteen 
sekä lisää ryhmänjäsenten kokemaa osallisuutta. Myös vertaistuen 
syntyminen on yksi Mettäterapian tavoitteista ja toimintamenetel-
mistä. Vertaistuki on tärkeä komponentti päihdetoipumisessa. Esi-
merkiksi AA-ryhmien toiminta perustuu juuri vertaisryhmän tukeen 
ja hyväksyntään. Pienellä paikkakunnalla anonyymiyteen perustuva 
vertaistuki ei ole mahdollista, eivätkä monet koe AA-toimintaa 
omakseen. 

6.8. Elämyksellisyys

Matka pois totutusta elämänpiiristä – vaikkakin vain lähimaisemiin – 
voi mahdollistaa jotakin uutta. Se on myös itsessään arvostettua. 

Luontoelämys, esteettisyyden kokemus, ryhmähenki, vertaisuus, yh-
dessäolo ja hyvä ruoka saavat ihmisessä aikaan myönteisiä kokemuksia, 
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jotka voivat mahdollistaa ainakin hetkittäisen myönteisen kokemuksen 
myös itsestään. Sellaisessa tilanteessa aiemmin vaikeaksi lähestyttäviä 
tai arkitajunnasta pois suljettuja asioita voi lähestyä turvallisessa ilma-
piirissä. Lisäksi se voi avata ihmiselle tilanteisia voimavaroja nähdä uu-
sia mahdollisuuksia.

Elämyksellisyyden osuutta toipumisprosessissa ei ole tutkit-
tu tarkemmin. Sitä käytetään kuitenkin usein osana päihde- ja 
mielenterveyskuntoutusta. Varsinkin yhteisömuotoisissa laitoskuntou-
tuksissa luontoelämykset kuuluvat usein vakiintuneeseen ohjelmaan.

6.9. Intensiivisyys ja kesto

Mettäterapia perustuu vuoden mittaiseen intensiivisen yhteydenpi-
don jaksoon.  Menetelmää suunniteltaessa pidettiin tärkeänä, että 
kuntoutusjakso on riittävän pitkä ja mahdollistaa tuen toipumispro-
sessille. 

Päihdehoidon intensiivisyydellä ei ole tutkimusten mukaan osoitettu 
olevan selvää vaikutusta päihdehoidon tulokseen. Sen sijaan hoidon 
kestolla on vaikutuksia, siten että pidempien hoitojaksojen on todet-
tu lisäävän hoidon tuloksellisuutta vaikeammissa päihdeongelmissa. 
Hoidon pituudella ei näyttäisi sen sijaan olevan merkitystä lievästi 
päihdeongelmaisten kohdalla. (Saarnio 2004; ks. Connors ym. 2002). 

Mettäterapian asiakaspalautteen mukaan intensiivisyys ja kesto nou-
sevat esiin myönteisinä seikkoina. Asiakkaiden mukaan on tärkeätä 
turvata kuntoutuksen jatkuvuus. Asiakkaat kokevat ryhmäjäsenyyden 
ja työntekijän tuen turvalliseksi ja toipumisen kannalta tärkeäksi. Jot-
kut asiakkaat haluavat tukea satunnaisesti tai määräaikaisesti, mutta 
toiset voivat tarvita tukiverkostoa koko elämänsä läpi.  

Aika on myös tärkeä osatekijä kuntoutustapahtumassa esimerkiksi te-
rapiakeskustelun ajoituksen kannalta. Keskustelu on luontevampaa, 
kun sitä ei määritä tai sido tiukka aikataulu. Pidempi yhtäjaksoinen 
kuntoutusjakso ja puuhailu luonnossa mahdollistavat sen, että asia-
kas voi puhua silloin, kun se tuntuu luontevalta. Keskustelun ei tarvit-
se tapahtua erikseen sovittuna ajankohtana, eikä sitä tarvitse keskeyt-
tää. (ks. Boine 2011.) Tämä kylläkin edellyttää työntekijöiltä melkoista 
joustavuutta, sillä keskustelut voivat kestää aamuyön tunneille asti, ja 
käynnistyä uudestaan aamun varhaisina tunteina. 
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7. Mettäterapian uskallus ja edellytykset – 
Johtopäätökset ja pohdinta

Kokemukset Mettäterapiasta ovat lupaavat. Se on hyvä osoitus siitä, 
että rohkeus lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia päih-
detyön toimintatapoja eri toimijoiden kesken vie eteenpäin. Julkisen 
tahon ja kolmannen sektorin voimavarat yhdistämällä sekä matalan 
hierarkian toiminnalla on saatu luotua uudenlainen päihdetyön inno-
vaatio sekä toimiva käytäntö. 

Mettäterapia on luonnossa tapahtuva, saamelaiskulttuurisista läh-
tökohdista rakennettu avohuollon päihdekuntoutusmenetelmä. Se 
on asiakkaan kotipaikkakunnalle sijoittuvaa, ammatillisesti ohjattua, 
sosiaalisesti kuntouttavaa pienryhmätoimintaa, jota tuetaan inten-
siivisellä yksilökohtaisella asiakastyöllä. Voimavarakeskeisiä ja kogni-
tiivisia menetelmiä räätälöimällä sekä asiakaslähtöisen suunnittelun 
kautta on luotu kulttuurisesti turvattu toimintatapa. Mettäterapia on 
ensimmäinen saamenkielinen ja kulttuuriset erityispiirteet huomioon 
ottava päihdehuollon toimintamuoto Suomessa. Se on saavuttanut 
hyvän vastaanoton myös pohjoisen suomalaisväestön keskuudessa.

Luonto on parantava ympäristö. Se voi myös tarjota uusia mahdol-
lisuuksia nykyihmisten psykososiaalisten ongelmien käsittelyyn ja 
hoitoon vaihtoehtoisten palvelumuotojen kautta. Luonto luo yhdes-
säolon ja tekemisen puitteet sekä tarjoaa toipumisprosessille otol-
lisen mielentilan ja ympäristön. Luonnossa oleminen ja liikkuminen 
voimaannuttavat, virkistävät, antavat elämyksiä ja henkistävät. Luon-
nossa on myös helpompi käsitellä luottamuksellisesti vaikeita asioita. 
Saamelaisille luonto on ensisijaisesti tuttu elementti, joka lisää ihmis-
ten kokemaa turvallisuuden ja kulttuurisen osallisuuden tunnetta. 
Lisäksi luonnossa liikkuminen sekä toimiminen nostavat luontevasti 
ihmisen itsetuntoa, ja antavat mielihyvän kokemuksia.

Mettäterapia on osoittautunut sangen kustannustehokkaaksi avo-
huollon päihdetyön menetelmäksi. Se on onnistunut madaltamaan 
kynnystä lähteä kuntoutukseen. Kotipaikkakunnalla tapahtuva pien-
ryhmätoiminta on tavoittanut sellaisiakin henkilöitä, joille kynnys 
lähteä ulkopaikkakunnalla tapahtuvaan, laitosmuotoiseen päihde-
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kuntoutukseen on liian korkea. Omalla paikkakunnalla tapahtuvassa 
toiminnassa voidaan ottaa asiakkaan arki ja elämänpiiri paremmin 
huomioon sekä tukea kuntoutusprosessin jatkuvuutta.

Mettäterapiaan osallistuneiden asiakkaiden elämässä on havaittu pal-
jon myönteisiä muutoksia. Asiakkaat mieltävät menetelmän maanlä-
heiseksi ja ihmisystävälliseksi. Luonnossa on tilaa ja aikaa keskustella 
ongelmistaan sekä etsiä ratkaisuja. Ryhmän jäsenyyttä ja vertaistukea 
pidetään tärkeänä toipumisen osatekijänä. Työntekijöiden tasavertai-
sempi asema ja aktiivinen osallistuminen tehtyihin harjoituksiin koe-
taan tärkeäksi sekä yhteishenkeä lujittavaksi.  

Yhteistyötahojen palautteen mukaan Mettäterapian myötä on tapah-
tuvat asenneilmapiirin myönteistä muutosta. Sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattihenkilöstö on saanut toivoa siitä, että vakavienkin 
päihdeongelmien eteen on mahdollista tehdä jotain. Pienen kunnan 
perusturvassa tulokset näkyvät konkreettisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelutarpeiden vähenemisenä. Toiminnasta on noussut 
myös kokemusasiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana kehittämäs-
sä päihdepalveluja. He ovat voineet tavalla edistää päihdepalvelujen 
tuotanto ja kehittämistä eri puolilla Lappia.

Mettäterapian kehittämisessä ja käynnistämisessä on olennaista 
tunnistaa paikkakunnan mahdollisuudet ja tarpeet sekä räätälöidä 
niistä lähtevät ja niihin vastaavat sovellukset. Yhdellä paikkakunnal-
la toimivaksi osoittautunut menetelmä ei välttämättä toimi toisessa 
kontekstissa. Toimivaa menetelmää ei aina löydy heti, vaan täytyy 
olla valmis kokeilemaan uusia, vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

Mettäterapian toteutus tarvitsee ennen kaikkea innostuneita ja sitou-
tuneita toimijoita. Se on työmuoto, joka antaa paljon myös työnteki-
jöille, muttei päästä heitä helpolla. Se on vaativa työmuoto ja edellyt-
tää työntekijöiltä omistautumista sekä rohkeutta lähteä asiakastyössä 
uusille urille. Työntekijöiden motivoituneisuus ja halu kehittää uutta 
toimintatapaa ovat tärkeitä sekä kyky toimia joustavasti ja reagoida 
muutoksiin keksimällä uusia ratkaisuja. Luonnonolosuhteissa, viisi 
vuorokautta asiakkaiden kanssa työskentely ja ympärivuorokautinen 
sosiaalinen yhdessäolo edellyttävät työntekijöiltä paitsi luonnossa 
pärjäämisen taitoja myös omistautumista ja sitoutuneisuutta.

Hyvin toimiva työparikuvio ja esimiesten sekä organisaation tuki ovat 
toiminnan välttämättömiä edellytyksiä. Toimintamuoto on hyvin työ-
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voimavaltainen. Leirijaksot ovat pitkiä, yhtäjaksoisia ja intensiivisiä 
työhuippuja, jolloin ei ole mahdollista noudattaa virastotyöaikaa riit-
tävine lepojaksoineen. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös or-
ganisaation työjärjestelyille, jotta leirijaksojen seurauksena syntyvä 
runsas ylityötuntimäärä saadaan korvattua ja työntekijän palautumi-
nen turvattua. Työn vaativuuden vuoksi myös riittävä työnohjaus on 
tärkeätä työssä jaksamisen turvaamiseksi.

Yksi keskeinen onnistumisen edellytys Enontekiöllä on ollut kiinteä 
yhteistyö kolmannen sektorin ja kuntatoimijan kesken. Toiminta on 
alusta alkaen suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä. Myös johtavien 
viranhaltijoiden roolit sekä taustaorganisaatioiden tuki ovat olleet 
ratkaisevia kehittämistyössä.  Sitä kautta on saatu rekrytoitua asiakas-
kuntaa ja voitu turvata toiminnan ja kuntoutusprosessien jatkuvuutta. 
Kiinteä yhteistyökuvio on mahdollistanut myös sen, että toiminta on 
juurtunut hyvin käytäntöön. PaKaste 2 –hankkeen päätyttyä Mettäte-
rapia on siirtynyt osaksi Enontekiön kunnan sosiaalihuollon pysyvää 
toimintaa, jota se toteuttaa yhteistyössä SámiSoster ry:n kanssa. RAY 
rahoittaa SámiSoster ry:n osuutta.  

Vaikka kehittämistyön tuloksena on saatu luotua hyvin toimiva mene-
telmä, eivät kehittämisen haasteet silti lopu tähän. Mettäterapia-me-
netelmä edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä. Toimintojen sisältöä ja 
muotoa kehitetään koko ajan asiakas- ja yhteistyötahojen palautteen 
perusteella. Kulttuurisesti soveltuvaa ryhmä- ja yksilötyömateriaalia 
on vähän, ja sitä pitää tuottaa lisää kasvavan asiakaskunnan moninai-
siin tarpeisiin. Lisäksi asiakkaiden toipumisprosessin tueksi kaivataan 
jatkoryhmien ohessa muita vaihtoehtoisia toimintamuotoja kuten 
esimerkiksi erilaista vertaistukea. Kehittämistyö edellyttää myös työn-
tekijöiden erityisosaamisen jatkuvaa ylläpitämistä ja vahvistamista. 

Yhtenä käytännön osahaasteena ovat asiakkaiden rekrytointiin liitty-
vät kysymykset. Kuten johdannossa todettiin, päihdetyö kaipaa uusia 
toimintatapoja ja lisää toimijoita. Eri alojen ammattihenkilöstö – mut-
ta mikseivät myös vertaiset ja läheiset – voisivatkin entistä aktiivisem-
min hyödyntää tilaisuuksia ja välittää tietoa eri kuntoutusvaihtoeh-
dosta sekä edistää asiakkaiden henkilökohtaista motivoitumista ja 
avun hakemista. Jatkossa on myös tarpeen integroida terveydenhuol-
to entistä tiiviimmin mukaan Mettäterapia-toimintaan. Yhteistyötä 
on tehty tähänkin asti muun muassa asiantuntijakäyntien muodossa, 
mutta sitä voisi lisätä. Myös mielenterveysnäkökohtien entistä pa-

70



rempi huomioiminen toiminnan sisällöissä ja työntekijöiden osaami-
sessa on tärkeää. 

Suurena haasteena on tietysti toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 
Mettäterapia, kuten kaikki muutkin toiminnot, ovat riippuvaisia re-
surssien turvaamisesta ja rahoittajien suopeudesta tätä työmuotoa 
kohtaan. Kiinnostusta ja kysyntää menetelmää kohtaan on tullut pal-
jon ympäri Lappia sekä aina Etelä-Suomea myöten. Toimintamene-
telmä on siirrettävissä muihin kuntiin, kunhan vain toiminta- ja osaa-
misedellytykset turvataan riittävän hyvin. Mettäterapian kokemukset 
ovat hyvät, ja sen vaikuttavuutta tulisi jatkossa selvittää tarkemmin.  
Menetelmän syvempi analyysi voi avata uusia näkökulmia ja lisätä 
ymmärrystä laajemminkin päihdeproblematiikkaa ja hoitoa koskeviin 
kysymyksiin.
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8. Työntekijän ajatuksia ja kokemuksia – Anne-Maria 
Näkkäläjärvi

Mettäterapian työntekijänä ajattelen, että Mettäterapia-toiminnan 
perustana on toisen ihmisen arvostava kohtaaminen ja aito kiinnos-
tuminen toisen ihmisen ainutkertaisuudesta. Asiakkaat ovat keskiös-
sä ja ilman heitä ei ole edes olemassa Mettäterapiaa.  Nykyään sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelut ovat lohkoutuneita, mutta ihmisen 
elämä ei ole lohkoutunut. Ihmisen hyvinvoinnista keskusteltaessa mi-
tään elämänosioita ei voi sulkea pois. Elämä on kokonaisuus, johon 
nivoutuu psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen näkökulman 
lisäksi monenlaisia muita tekijöitä mm. kulttuuri, kieli, arvot, normit, 
toimeentulo, työ, raha ja asuin- ja elinympäristö. 

Yksittäisen ihmisen, asiakkaan, elämäkokonaisuuden kokonaisvaltai-
nen hahmottaminen edellyttää kuulemista, näkemistä, havainnointia 
ja ymmärtämistä, kuuntelevia keskusteluja, joissa yhteistä ymmär-
rystä luodaan.  Kun koko elämän laajaan kokonaisuuteen liittyy vielä 
päihdeongelmia pohjoisessa saamelaisyhteisössä, tarvitaan päihde-
työhön uusia, alueen tarpeita toteuttavia malleja, joissa huomioidaan 
koko elämäntilanne. Tällaiseen tarpeeseen aloimme kehittää Enonte-
kiöllä saamelaisalueella Mettäterapiaa.

Jo Mettäterapian kehittämispolun alkutaipaleella minulla oli ym-
märrys, että korjaavalla työllä täytyy olla vaikutusta ihmisen arkeen, 
muutoin tulosten saavutettavuus ja ylläpitäminen jäävät heikoiksi. 
Ajattelin myös, että päihdeongelmasta selviämiseksi tarvitaan sel-
laisia kontakteja, jotka kannattelevat pidempään, jatkossakin, leirien 
jälkeen. Saamelaiskulttuurin parissa kasvaneena arvostan kovasti saa-
menkieltä ja saamelaiskulttuurin arvoperustaa, niitä normeja, kirjoit-
tamattomia sääntöjä, tapoja, tottumuksia, jotka ovat minulle tärkeitä, 
ja joihin minua on kasvatettu. Tätä samaa arvoperustaa aloin toteut-
taa asiakastyössäni sillä olettamuksella, että oma pohjoinen kieli- ja 
kulttuuriperusta on myös asiakkaillemme yksi tärkeä elämän peruspi-
lari, perusta, jonka varaan päihteetöntä elämää kannattaa rakentaa.

 Mettäterapian toimintaympäristöksi muovautui, luonnollisesti, mei-
tä ympäröivä luonto, joka täällä pohjoisessa koskettaa lähes jokaista 
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asukasta. Koen, että luonto toimintaympäristönä antaa päihdetyölle 
puitteet, jossa kaikki ovat tasavertaisia; samalla tavoin luonnon ar-
moilla ja samalla tavoin luonnon helliminä. Olen huomannut, että 
luonnossa asiantuntijuusroolit jäävät taustalle. Asiantuntijuus vaih-
tuu tilanteiden mukaan, ja luonto monimuotoisuudessaan tarjoaa 
jokaiselle mahdollisuuksia tuoda esiin omaa asiantuntijuuttaan, omia 
vahvuuksiaan ja erityisosaamista sekä tilaisuuksia kokea onnistumis-
ta, voimaantua yhdessä muiden kanssa. Luonnossa kohtaamme toisi-
naan myös tilanteita, joissa luonnon voimia ei kannata uhmata, asioi-
hin ei voi vaikuttaa, on vain pakko hyväksyä. Vastaava avuttomuuden 
kokemus luonnossa voi tuoda ymmärrystä myös arkielämän ongel-
matilanteissa; on tilanteita, joihin ei voi vaikuttaa, on vain hyväksyttä-
vä asiat, ja silti jatkettava elämässä eteenpäin. 

Olen huomannut, että luonnolla on rauhoittava vaikutus meihin ih-
misiin. Kun olemme leirillä luonnon keskellä, pystymme paremmin 
keskittymään itseemme ja huomioimaan toisia ryhmäläisiä, ja ha-
vainnoimme eri tavalla lähiympäristöä. Luonto tarjoaa rauhalliset ja 
turvalliset puitteet oman elämän tarkasteluun. Luonnossa meillä on 
tilaisuuksia havahtua ja havahduttaa toisiamme näkemään sekä ar-
vostamaan luonnonilmiöitä, sitä moninaisuutta ja erityisyyttä, jota 
ympärillämme on. Monilla asiakkaillamme luontosuhde saattaa olla 
kadoksissa. Mettäterapian kautta suhde luontoon voi syntyä ja kehit-
tyä uudelleen, millä on suuri merkitys pohjoisen ihmisen identiteetille 
ja itsetunnolle.

Olemme rakentaneet Mettäterapian sisältöä paljolti toiminnallisuu-
den varaan. Saamelaiskulttuurille on luonteenomaista oppia uusia 
asioita toiminnan kautta, joten ajattelimme että on luontevaa käyttää 
toiminnallisuutta myös Mettäterapiassa. Toiminnallisuus luo tutut ja 
turvalliset puitteet keskusteluille ja uusien asioiden pohtimiselle. On 
luontevaa puhua arkojakin asioita toiminnan lomassa, ja toiminnal-
lisuus tarjoaa luonnollisen tilaisuuden keskeyttää keskustelu, mikäli 
aihe on liian arka. Luonnossa, seinättömässä tilassa on myös helpom-
pi vetäytyä kauemmaksi, jos toisten läheisyys alkaa ahdistaa.

Olen havainnut, että luonnossa toimiessa vastuun jakautuminen, 
vastuun antaminen ja saaminen saavat uusia ulottuvuuksia. Vastuut 
jakautuvat tilanteiden mukaan. Jokainen ryhmässä olija voi jakaa ja 
antaa vastuuta toisille, ja jokainen voi ottaa vastuuta niissä tehtävis-
sä, jotka ovat hänen vahvuuksiaan, eikä kenenkään tarvitse olla yksin 
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vastuunkantajana.  Luonnossa ihmisten vahvuudet nousevat selkeäm-
min esiin, ryhmässä toimiessa vahvuuksilla on enemmän merkitystä 
ja vahvuuksille on enemmän tilaa ja tilausta. Toisaalta ihmisten heik-
koudet ja haavoittuvuudet jäävät vähemmälle huomiolle, koska ne 
jaetaan kollektiivisesti, ja niitä pyritään paikkaamaan ja korjaamaan 
yhdessä. Ryhmän merkitys vertaisena tukena entisestään vahvistuu 
ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyys syntyy yhdessä jakaen. Mettäterapiassa yhteisöllisyyden 
kokemuksen jakavat sekä asiakkaat että työntekijät. Kun yhteisöllisyys 
syntyy asiakkaille ja työtekijöille tutussa, luonnollisessa ympäristössä 
tuttujen ihmisten kesken, se vahvistaa sitoutumista toimintaan sekä 
asiakkaiden että työntekijöiden puolelta. Tiivis vuorovaikutus leirillä 
ryhmässä ja myös ryhmän ulkopuolella, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
ylläpitää sitä. Päihteidenkäytön myötä suhteet läheisiin ovat voineet 
etääntyä ja yhteydet ovat heikentyneet. Yhteisöt ovat hävinneet, ja 
jäljelle on jäänyt vain kaipuu yhteisöllisyyteen. Tähän sosiaalisen kai-
puuseen Mettäterapia tarjoaa uutta yhteisöllisyyttä.

Työntekijän kannalta Mettäterapia työmuotona on hyvin haastava, 
koska työtä on tehtävä omalla persoonalla, ja henkilökohtaiset omi-
naisuudet heijastuvat työn onnistumiseen. Leirien aikana elämme ja 
toimimme asiakkaiden kanssa yhdessä. Me työntekijät sukkuloimme 
kahdessa eri roolissa, toisaalta auktoriteettina ja leirin ohjaajina, toi-
saalta asiakkaiden kanssa tasavertaisina kanssaihmisinä.  Yhdessäolo 
leireillä merkitsee intensiivistä, jatkuvaa, keskinäistä vuorovaikutusta. 
Tasapuolinen kohtelu, toisten huomioonottaminen, luottamus, avoi-
muus, välittömyys ja rehellisyys ovat avaintekijöitä onnistuneelle toi-
minnalle.

Mettäterapia menetelmänä edellyttää työntekijöiltä henkilökohtaista 
kiinnostusta luontoa kohtaan. Minulle saamelaisessa poronhoitokult-
tuurissa kasvaneelle luonto ja luonnossa liikkuminen on elämäntapa, 
johon olen lapsuudesta alkaen kiinnittynyt elämässäni. Työskentely 
Mettäterapian parissa on antanut minulle oman työni tekemiseen 
uutta motivaatiota ja innostuneisuutta. Koen, että Mettäterapian 
kautta voin hyödyntää niitä luontoon liittyviä erityistaitoja, joita koen 
vahvuuksikseni, mikä osaltaan vahvistaa itsetuntoani. Koen myös, 
että työskentely luonnossa lisää luovuutta, ja mahdollistaa asioiden 
toisin tekemisen. Luonto monimuotoisuudessaan tarjoaa hyvät puit-
teet uusille innovaatioilla ja uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.
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Suurimman kannustuksen ja motivaation työlleni saan asiakkaiden 
palautteesta. Mettäterapiassa me työntekijät saamme välittömästi 
suoraa palautetta, jota tulee esiin keskinäisessä vuorovaikutukses-
sa ja myös toiminnan kautta. Välittömän asiakaspalautteen ansiosta 
toiminnan kehittäminen on voinut tapahtua joustavasti ja nopeasti 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Mettäterapia työmuotona mahdol-
listaa myös sen, että työntekijänä voin kokea ja nähdä työn vaikutta-
vuuden. Voin seurata läheltä asiakkaiden onnistumisia, ja saan olla 
jakamassa asiakkaiden kanssa raittiuden myötä tapahtuvaa voimaan-
tumista. Minulla on mahdollisuus olla mukana myötäelämässä myös 
epäonnistumisen hetkiä asiakkaiden kanssa, jolloin voimme yhdessä 
pohtia uusia, erilaisia tapoja toimia.

Kannustusta ja innostusta tuovat työhön myös julkiset huomion-
osoitukset; palkinnot, artikkelit, julkaisut ja muu julkisuus, jota Met-
täterapia on saanut osakseen. Tärkeä rooli työn onnistumisessa on 
työnantajallani, joka on mahdollistanut tukemalla ja joustavalla suh-
tautumisellaan osallistumiseni Mettäterapiaan. Kannustajina ja moti-
vaattoreina ovat myös kaikki ne työtoveri- ja yhteistyöverkoston ihmi-
set, joiden kanssa olen saanut jakaa Mettäterapiaan liittyviä asioita, ja 
joilta olen saanut tukea ja ohjausta erilaisiin tilanteisiin. 

Mitä Mettäterapia on minulle antanut? Yksiselitteistä vastausta tuo-
hon kysymykseen on vaikea antaa. Mettäterapia työmuotona on niin 
kokonaisvaltainen, että sen vaikutukset ulottuvat elämässäni niin mo-
nelle tasolle. Mettäterapiassa olen saanut tehdä tutkivaa, kehittävää 
ja asiakaslähtöistä työtä, jossa asiakkaat ovat voineet toimia oman 
elämänsä erityisasiantuntijoina. Mettäterapian asiakkaiden kautta 
olen saanut tietoa alkoholin käytöstä, riippuvuudesta, päihdeongel-
masta ja sen seurauksista niin paljon, että vastaavaa kokemusperäis-
tä oppia tuskin voin saavuttaa mistään oppikirjoista. Mettäterapian 
kautta olen saanut tilaisuuden harjoitella toisen ihmisen arvostavaa 
kohtaamista. Olen saanut elämääni uusia ystäviä, joiden arvoa ei voi 
vaikuttavuusmittareilla mitata. Olen saanut kohdata, tulla kohdatuksi, 
kuunnella, tulla kuulluksi, osallistua ja kokea osallisuutta.
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9. Mietteitä Mettäterapiasta – Kokemusasiantuntija

Olin mukana, kun Mettäterapia-toimintaa aloitettiin Enontekiöllä. 
Kyseessä oli ensimmäinen Mettäterapian vuosi, ja minulle esitettiin 
mahdollisuutta tulla mukaan. Harkitsin asiaa vakavasti, koska olin ta-
vallaan jo luopunut toivosta päästä koskaan eroon päihteistä. Alko-
holista eroon pääseminen oli ollut tavoitteenani koko aikuisiän, koska 
tunsin, että alkoholin käyttö oli jatkuvasti liiallista ja aiheutti minussa 
mielipahaa, ja varmasti myös läheisissäni. Alkoholin käyttö söi jatku-
vasti henkistä kapasiteettia ja myöskin masensi minua aiheuttaen ko-
via syyllisyyden tunteita.

Toivottomaksi katsoin tilanteeni siksi, että olin ollut terapiassa ja päih-
dekuntoutuksessa useissa eri laitoksissa ja aina omasta tahostani ja 
halustani, mutta aina sama kierre jatkui. Mettäterapiasta ajattelin, 
että voinhan lähteä mukaan, sillä eihän se mitään ota, jos ei anna-
kaan. Jonkinlainen motivaatio minulla oli edes, lyhytaikaiseen päih-
teettömyyteen, koska tuolloin myös muut asiat edellyttivät päihteet-
tömyyttä. Mietin tuolloin myös, että kenties minulla on aikaisempien 
terapia- ja kuntoutusjaksojen kokemuksista jotain annettavaa muille 
terapiaan tulijoille.

Kun ensimmäisen leirijakson alkamispäivämäärä lähestyi, tunsin sa-
moja tunteita ja pelkoja, joita olin tuntenut aina ennekin, kun lähtö 
kuntoutusjaksolle lähestyi. Pelot ja epävarmuus tuntuivat kasvavan 
sellaisiin mittoihin, että jopa lähdöstä luopuminen kävi mielessä. 
Lähdin kuitenkin matkaan, koska halusin kokea vielä tämänkin, ja 
Mettäterapian erinomainen naiskaksikko oli vain muutamaa päivää 
aikaisemmin, käydessään kotonani, saanut minut vakuuttuneeksi oh-
jelmasta ja hälventänyt niitä pelkoja, joita olin ohjelmaa kohtaan tun-
tenut. 

Ennakkokäsityksiä siitä, mitä tapahtuu, minulla ei ollut, enkä oikein 
tiennyt, miten tällaista ongelmaa voitaisiin käsitellä luonnon keskellä. 
Tämä yllämainittu naiskaksikko oli kuitenkin laatinut ohjelmarungon, 
jota sitten tällä ensimmäisellä leirillä toteutettiin – ei kylläkään miten-
kään orjallisesti – mutta niin, että perusajatus vietiin läpi. Samankal-
tainen ohjelma oli sitten jatkossa muillakin leireillä, mutta ohjelmassa 
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oli huomioitu aiemmin läpikäyty, ja joka leirijaksolla edettiin ”hoito-
ohjelmassa” askelia eteenpäin, vähän niin kuin urheilijan valmennus-
ohjelmassa.

Heti ensimmäisestä leiristä lähtien tunsin ja huomasin mieltä läm-
mittävän yhteenkuuluvaisuuden tunteen, joka kasvoi koko yhteisen 
vuoden ajan. Vielä vuosien jälkeenkin ryhmä tuntuu tosi läheiseltä. 
Jakson alkuvaiheessa ja koko ensimmäisen vuoden aikana toimiva 
puhelinrinki ja myöhemmin Facebook-ryhmä tuntuivat tosi tärkeiltä. 
Aina sieltä sai vahvistusta ja vertaistukea, kun sitä tarvitsi.

Koko Mettäterapiajakson (1 vuotta) ajan mietin ja ihmettelin terapian 
toimivuutta. Olen tullut siihen tulokseen, että ainakin minunlaiselle 
ihmiselle, jolle luonto kaikkine arvoineen on erittäin tärkeä, saavu-
tetaan hyviä tuloksia käyttämällä kuntoutuksen apuna luonnon tera-
peuttista merkitystä. Huomasin yhteisen tekemisen ja puuhastelun 
tuottavan suunnatonta mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.

Aikaisemmilla kuntoutusjaksoilla, jotka olivat tapahtuneet lähes poik-
keuksetta laitosmaisissa oloissa, oli ollut jatkuvana ongelmana saada 
aika kulumaan mielekkäästi ja jatkuvasti odotti poispääsyä. Mettä-
terapiassa ei tätä ongelmaa ollut, sillä luonto antaa aina virikkeensä 
luontoihmisille. Tämä terapiamuoto opettaa myös tärkeällä tavalla 
ihmistä elämään päihteettömästi siinä ympäristössä, missä minä ja 
muutkin ihmiset elämme jatkuvasti. Laitoskuntoutuksessa ihmisen 
arki ja kuntoutusjakso ovat kuin kaksi eri maailmaa. Kuntoutus ollaan 
päihteettä, mutta paluu arkeen on masentavaa ja usein kuntoutuja 
jatkaa samaa vanhaa rataa pian kuntoutuksen jälkeen.

Kiitos Mettäterapialle! Sen ansiosta olen saanut elää täysin päihteet-
tömästi tuosta kertomastani ensimmäisestä reissusta lähtien. Lisäk-
si saan tänä päivänäkin osallistua tähän mainioon terapiaohjelmaan 
ns. jälkihoidossa, jossa edelleen teemme yhteisiä retkiä aina silloin 
tällöin. Mettäterapian ohjelmassa ja ohjelman kehittämisessä yhtei-
söllisyys on ollut koko ajan kantavana tekijänä. Olemme lakkaamatta 
pyrkineet yhdessä kehittämään terapiaohjelmaa vastaamaan entistä 
paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 

Tämän kaltaiset terapiamuodot ovat mielestäni hyvinkin tehokkaita ja 
niitä voidaan aina räätälöidä asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Tässäkin 
terapiamuodossa on varmasti aina kehitettävää, mutta tulokset – jos 
niitä on tarpeen mitata – ovat käytettyihin resursseihin nähden mie-
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lestäni erittäin hyvät.

Olen nyt saanut elää täysin päihteettömästi muutaman vuoden ja 
olen saanut uutta voimaa ja uskoa tulevaisuuteen. Ihmisten luotta-
mus minua kohtaan on palautunut ja olen päässyt mukaan täysillä te-
kemään erilaisia luottamustoimia ja harrastuksia, jotka kaikki yhdessä 
antavat vahvan voimaannuttavan tunteen. Näin ollen minunkin koh-
dalla ja ehkäpä monen muunkin, voidaan vain todeta, että koskaan 
ei oikein tiedä, mikä ja minkälainen kuntoutusohjelma itse kullekin 
sopii. Itsestäni tuntuu, että jokaisesta kuntoutusjaksosta jäi kuitenkin 
jonkinlainen kipinä kytemään kunnes Mettäterapia sai sen liekin vih-
doin syttymään. 

82



83



10. Lähteet

Abbot, Patrick & Chase, Duane M 2008: Culture and Substance Abuse: 
Impact of Culture Affects Approach to Treatment. Psychiatric Times 1, 43-
46.

Aikio, Aimo 2007: Saamelainen elämänpolitiikka. Lisensiaatintutkielma, 
Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto.

Aikio, Samuli 1999: Saamelainen paikka ja sen nimi. Teoksessa Sirkka 
Paikkala & Ritva Liisa Pitkänen &  Peter Slotte (toim.) Yhteinen nimiympäris-
tömme. Nimistönsuunnittelun opas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 110. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 148-152.

Barton, Jo & Pretty, Jules 2010: What is the Best Dose of Nature and 
Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis Envi-
ronmental Science and Technology Journal 44:10, 3947–3955. 

Boine, Reidun 2011: Meahcceterapiija – terapi med samiske familier. Fon-
tene 10, 52-59. 

Claus, Inger Bryde & Viken, Berit 2004: Sykepleie og kulturell trygghet. 
Sykepleien  92:07, 40-43.

Connors, Gerard J & Carroll, Kathleen M & DiClemente, Carlo C & Longa-
baugh, Richard & Donovan, Dennis M 1997: The therapeutic alliance and its 
relationship to alcoholism treatment participation and outcome. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology 65, 588-598.

Cultural competence and cultural safety in First Nations, Inuit and Métis 
Nursing Education. An Integrated Review of the Literature. Aboriginal Nur-
ses Association of Canada 2009. http://www.anac.on.ca/Documents/Ma-
king%20It%20Happen%20Curriculum%20Project/FINALFRAMEWORK.pdf 
13.10.2013

Diette, Gregory B & Lechtzin, Noah & Haponik, Edward & Devrotes, Aline 
& Rubin Haya R 2003: Distraction therapy with nature sights and sounds 
reduces pain during flexible bronchoscopy. A complementary approach to 
routine analgesia. Chest 123:3, 941-948.

84



Donovan, Dennis M & Kadden, Ronald M & DiClemente, Carlo C & Carroll, 
Kathleen 2002: Client satisfaction with three therapies in the treatment of 
alcohol dependence: Results from Project Match. American Journal of Ad-
dictions 11, 291-307.

Eidheim, Harald & Stordahl, Vigdis 2007: Kulttuuritietoisia kohtaamisia 
sosiaali- ja terapiatyöstä saamelaisalueella. Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen julkaisusarja 26. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Elings, Marjolein & Hassink, Jan 2008: Green care farms: a safe communi-
ty between illness or addiction and the wider society. Journal of Therapeutic 
communities 29:3, 310-322.

Gerlach-Springgs, Nancy & Kaufman, Richard & Warner, Sam Bass 1998: 
Restorative gardens. The healing landscape. London: Yale University Press. 

Gonzalez, Marianne Thorsen & Hartig, Terry & Grindal Patil, Grete & Mar-
tinsen, Egil W & Kirkevold, Marit 2009: Therapeutic horticulture in clinical 
depression: A prospective study. Research and Theory for Nursing Practise 
23: 4, 312-328.  

Green Care Finland 2012. http://www.gcfinland.fi/blog/tuomo-
salovuori?id=83644

Hall, Stuart 1997: Introduction. Teoksessa Stuart Hall (toim.) Representa-
tion: Cultural representations and Signifying Practices. London: Sage. 

Hankalien päihdepotilaiden hoitaminen ei kiinnosta lääkäreitä. http://
yle.fi/uutiset/hankalien_paihdepotilaiden_hoitaminen_ei_kiinnosta_laaka-
reita/6400128 (4.12.2012).

Hautala, Tiina, Hämäläinen, Tuula, Mäkelä, Leila & Russi-Pyykkönen, Mari 
2011. Toiminnan voimaa. Toimintaterapia käytännössä. Helsinki: Edita Pri-
ma.

Heikkilä; Lydia 2009: Hiljaisia kysymyksiä vaietuista asioista. Teoksessa 
Tarja Orjasniemi & Olli Tiuraniemi (toim.) Rajua, rujoa ja raitista. Alkoholin 
käyttöä Lapissa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 226-238.

Heikkilä, Lydia 2010: Goaikkanas: Sámi vugiin fábmuid gárrenávnnasbar-
gui – Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön. Teoksessa Ristenrauna Magga 
& Sari Guttorm (toim.) Bálgá nala – Kulttuurisia erityispiirteitä etsimässä. 
SámiSoster ry. Oulu: Painotupa, 64-84.

85



Heikkilä, Lydia & Laiti-Hedemäki, Elsa & Pohjola, Anneli 2013: Saamelais-
ten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut. Buorre eallin. Rovaniemi: Lapin yli-
opistopaino.

Heikkinen, Reija 2009. Suullinen tiedonanto 21.5.2009.

Helldán, Anni & Helakorpi, Satu & Virtanen, Suvi & Uutela, Antti 2013: 
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2012. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 15. Helsinki: Suomen yli-
opistopaino Oy. 

Javo, Cecile 2007: Utvikling av  en barnepsykiatrisk tjenste for den samis-
ke befolkningen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 4:1, 90-97.

Kaiser, Nichlas  & Sjölander, Per &  Edin Liljegren, Annette & Jacobsson, 
Lars & Salander Renberg, Ellinor 2010: Depression and anxiety in the rein-
deer-herding Sami population of Sweden. International Journal of Circum-
polar Health 69:4, 383-393.

Kaplan, Rachel & Kaplan, Stephen 1989: The experience of nature. A 
psychological perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

Korhonen, Marja 2004: Alcohol Problems and Approaches: Theories, Evi-
dence and Northern Practice. Ajunnginiq Centre, National Aboriginal Health 
Organization. Ottawa. http://www.naho.ca/publications/topics/mental-
health-and-addictions/?submit=view. (1.11.2013).

Korpela, Kalevi 2008: Ympäristö ja positiiviset tunteet. Teoksessa Raija-
Leena punamäki & Pirkko Nieminen & Matti Kiviaho (toim.) Mieli ja terveys: 
ilon ja muutoksen psykologiaa. Tampereen yliopisto: Psykologian laitos, 59-
71.

Korpela, Kalevi 2009: Luonto toimintaympäristönä ja hyvinvoinnin edis-
täjänä. Teoksessa Tiina Hautala & Tuula Hämäläinen & Leila Mäkelä & Mari 
Russi-Pyykkönen (toim.) Toiminnan voimaa: toimintaterapia käytännössä. 
Helsinki: Edita Prima, 79-80.

Koski-Jännes, Anja & Jussila, Antti & Hänninen, Vilma 1998: Miten riippu-
vuus voitetaan. Helsinki: Otava.

Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka 2008. Kohti muu-
tosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: 
Tammi.

86



Koski-Jännes, Anja & Ehrling, Leena & Sarpavaara, Harri & Rakkolainen, 
Maria & Tolonen, Kari 2009: Ratkaiseva kohtaaminen. Motivoiva haastatte-
lu, päihdehoitoon sitoutuminen ja muutos. Teoksessa Kaipio, K. & Ruisnie-
mi, A. (toim.). Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Jyväskylä: Gum-
merus, 141–158.

Laine, Pekka 2011: Päihteiden mielihyväkeskusvaikutukset. Lapin lääkäri-
seura, Viinan kirot ja viinin henget  8-10.4.2011 Jerisjärvi.

Larsen, Svein & Saglie, Jo 1996: Alcohol use and in Saami and Non-Saami 
areas in northern Norway. European Addiction Research 2, 78-82.

Laukkanen, Raija 2010: Luontoliikunta ja terveys – kooste luonnon ja 
luontoliikunnan terveysvaikutuksista perustuen valikoituihin tieteellisiin tut-
kimuksiin. Mukaelma raportista: ”Green exercise and Health”. FRIFO, www.
frifo.no16.2.2010. www.mmm.fi/attachments/metsat/km o/5yciZk3MD/
Laukkanen2.pdf 

Lehti, Venla &Niemelä, Solja & Hoven, Christina & Mandell, Donald & 
Sourander, Andre 2009: Mental health, substance use and suicidal beha-
viour among young indigenous people in the Arctic: A systematic review. 
Social Science & Medicine 69, 1194-1203.

Lindgren, Anna-Riitta 2000: Helsingin saamelaiset ja oma kieli. Toimituk-
sia 801. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.

Lukkarinen, Margit 2001: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- 
ja terveydenhuollossa. Julkaisuja 2001:1. Helsinki: Sosiaali- ja terveysminis-
teriö.

Luonto hyvinvoinnin lähteenä – suomalainen Green Care 2013. Forssa: 
Forssa Print.

Magga, Päivi 2007: Rakennuksia, kotasijoja, muistoja – saamelaista kult-
tuuriympäristöä inventoimassa. Teoksessa Tiina Elo & Päivi Magga (toim.) 
Eletty, koettu maisema – näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. 
Suomen ympäristö 34. Lapin ympäristökeskus. Helsinki: Helsingin yliopisto-
paino, 11-24.

Mathissen, Anita & Rasmussen, Linda 2008: Erfarenheter om kulturinten-
sivitet i rusmiddelarbeid blandt samisk befolkning. Saamelaisalueen päihde-
työn erityispiirteet ja haasteet, 22.2.2008 Hetta.

87



McLellan, A Thomas & Grissom, Grant R & Zanis, David & Randall, Mary 
& Brill, Peter & O’Brien, Charles P 1997: Problem-service ‘matching’ in ad-
diction treatment. A prospective study in 4 programs. Archives of General 
Psychiatry 54, 730-735.

Mesimäki, Kaisa 2012: Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luonto-
kokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Pro gradu. 
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma: Mieli 2009 –työryhmän ehdotuk-
set mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityksiä 2009:3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministe-
riö.

Miller, William R 1998: Researching the spiritual dimensions of alcohol 
and other drug problems. Addictions 93, 979-990.

Møllersen, Snefried 2008: Mental health services and treatment in Sámi 
and nonSámi populations. A comparative study in a multiethnic rural area of 
North Norway. Tromsø universitet, Insitutt for Psykologi.

Niemelä, Jorma 1998: Usko, hoito ja toipuminen. Tutkimus kääntymyk-
sestä ja kristillisestä päihdehoidosta. Helsinki:Stakes.

Niemelä, Solja 2013: Kaksoisdiagnoosi-potilaiden hoito. Terveyttä Lapis-
ta, 5.9.2013, Rovaniemi.

Näkkäläjärvi Anne-Maria & Labba, Ellen-Anne 2013: Saamelaiset voi-
mavarat päihdetyössä. Päihdetiedotusseminaari: Päihteet ja moninaisuus 
6.6.2013, Jurmala Latvia.

Näkkäläjärvi, Anne-Maria & Labba Ellen-Anne & Veijo, Veikko 2013: Met-
täterapia. Herkkuja PaKasteesta – työkalukirja. PaKaste-hanke & Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Rovaniemi: Erweko, 107-108.

Oskal Nils 1995: Det rette, det gode og reinlykke. Tromsø: Universitet i 
Tromsø.

Papps, Elaine & Ramsden, Irihapeti 1996: Cultural Safety in Nursing: the 
New Zealand Experience. International Journal for Quality in Health Care 
8:5, 491-497.

Pretty, Jules 2004: How nature contributes to mental and physical health. 
Spirituality and Health International 5:2, 68-78.

88



Project Match Research Group 1998: Matching clients with alchohol 
disorders to treatments: Clinical implications from Project Match. Journal of 
Mental Health 7, 589-602.

Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002: Sosiaali- ja terveysministeriön 
oppaita 2002:3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2013. Alkoholi ja huumeet. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, Suomen virallinen tilasto. Sosiaaliturva 2013. Tampere: 
Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.

Rappe, Erja  & Malin, Minna-Helena 2010: Green care mielenterveystyös-
sä. Maataloustieteen päivät 2010. www.smts.fi. (31.10.2013).

Rubin, Haya R & Owens, Amanda J & Golden, Greta 1998: Status report: 
An investigation to determine whether the built environment affects pa-
tients’ medical outcome. Quality of Care Research, The Johns Hopkins Uni-
versity. The Center for Health Design, Inc.   Wayne Ruga, AIA, FIIDA. USA: 
Common Wealth Printing.

Russell, Keith C 2001: What is Wilderness therapy? The Journal of Expe-
riential Education, 24:2, 70-79.

Saarnio, Pekka 2004: Päihdeongelmista toipumisen punaista lankaa 
punomassa. Yhteiskuntapolitiikka 69:3, 287-299.

Salo-Chydenius, Sisko 2013: Motivoiva haastattelu. http://www.paihde-
linkki.fi/tietoiskut/644-motivoiva-haastattelu 15.10.2013

Salonen, Kirsi 2005: Mieli ja maisemat. Eko- ja ympäristöpsykologian nä-
kökulma. Persona Grata. Helsinki: Edita Prima Oy.

Salonen, Kirsi 2010: Mielen luonto. Eko- ja ympäristöpsykologian näkö-
kulma. Helsinki: Green Spot.

Salovuori, Tuomo 2010. Green Care. Vihreä hoiva valtaa alaa. Sosiaa-
litieto 6–7, 27–28.

Schanche, Audhild 2002: Meahcce, den samiske utmarka. Teoksessa A 
Andersen (toim.) Samiske landskap og agenda 21: kultur næring, miljøvern 
og demokrati. Dieðut 1. Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta, 156-170.

Sempik, Joe & Hine, Rachel & Wilcox, Deborah 2010. Green Care: A Con-
ceptual Framework. A Report of the Working Group on the Health Benefits 
of Green Care. Cost 866, Green Care in Agriculture. PDF-dokumentti. http://

89



www.umb.no/statisk/greencare/green_carea_conceptual_framework.pdf 
(30.11.2013) 

Siitari, Nea & Siponen, Anniina 2013: Mieleni metsähän menköhön. 
Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulus, Sosiaalialan koulutusohjel-
ma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305066446 Luettu 31.10.2013

Soini, Katriina, Ilmarinen, Katja, Yli-Viikari, Anja & Kirveennummi, Anna 
2011. Green care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestel-
mässä. Yhteiskuntapolitiikka 76 (2011): 3. https://portal.mtt.fi/portal/page/
portal/mtt/hankkeet/greencare/mita/Soini_Yhteiskuntapolitiikka.pdf  Luet-
tu 28.10.2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 
2012–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:1. Tampere: Ju-
venes Print – Tampereen yliopistopaino. 

Spein, Anna-Rita 2007: Substance use behavior among ethnic diverse 
young people in North Norway in the 1990’s. The NORWEGIAN YOUTH STU-
DY: a crosscultural longitudinal study comparing smoking and drinking ra-
tes and patterns among young indigenous Sámi and non-indigenous peers. 
Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš/ Senter for samisk helseforskning, 
Universitet i Tromsø.

Strand, Nina 2006: Vet råd for samiske barn. Tidsskrift for Norsk Psyko-
logforening 43:12, 1346-1347. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.
php?seks_id=262555&a=2

Toskala, Antero 2009: Kognitiiviset psykoterapiat. Terveyskirjasto. 
trp00003 (003.000) Kustannus Oy Duodecim. http://www.terveyskirjasto.
fi/terveyskirjasto/tk.koti/tk.koti?p_artikkeli=onn00101&p_teos=onn&p_
osio=&p_selaus=. 6.11.2013

Tyrväinen, Liisa & Silvennoinen, Harri & Korpela, Kalevi & Ylen, Matti 
2007: Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvoin-
tiin. Teoksessa Liisa Tyrväinen & Seija Tuulentie (toim.) Luontomatkailu, 
metsät ja hyvinvointi. Metlan työraportteja 52, 57–77. http://www.metla.
fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp052.htm. (30.9.2013)

Valkeapää, Nils-Aslak 1985: Ruoktu váimmus. Kautokeino: DAT.

Vuoden 2013 päihdesairaanhoitaja Petri Kylmänen: Uskalla toimia. 
http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/?x57461386=147491509. 23.10.2013

90



Vänskä, Eeva 2011: Luonto eheyttää ja kuntouttaa. Mielenterveys. Mie-
lenterveyden erikoislehti 50: 4, 28–30.

Wahlström, Riitta 2006: Eheyttävä luonto. Kustannus Oy Michael kirjat.

Waters, Catherine 2009: Cultural Safety. Exploring the Applicability of the 
Concept of Cultural Safety to Aboriginal Health and Community Wellness.  
Journal de la santé autochtone 2:2, 358-369.

Williams, Robyn 1998: Cultural Safety – What does it mean for our work 
practice? http://diplomaofcasemanagement2012.neitwiki.wikispaces.net/
file/view/RevisedCulturalSafetyPaper-pha.pdf 15.10.2013

http://www.addictionresearchchair.ca/creating-knowledge/national/
honouring-our-strengths-culture-as-intervention/ (15.10.2013)       
                        http://www.a-klinikka.fi/hoitopalvelut/lahestymistavat/rat-
kaisu-ja-voimavarakeskeinen-ajattelutapa,http://www.ratkes.fi, (2.9.2013) 
http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=4; (2.9.2013) http://
www.mtkl.fi/tietopankki/mista_apua/erilaisia_terapiamuotoja/ (2.9.2013) 
http://nnadaprenewal.ca/wp-content/uploads/2012/01/Honouring-Our-
Strengths-2011_Eng1.pdf (15.10.2013) http://www.ratkes.fi/tietoa-ratkai-
sukeskeisyydestae/artikkeleita/ratkaisukeskeisyys-paehkinaenkuoressa/ 
(2.9.2013) http://www.ratkes.fi (31.3.2010) http://terapiat.net/terapeut-
tiset-kuntoutusmuodot/ (2.9.2013) http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-
antavat-fi/kognitiivinen-psykoterapia (2.9.2013) http://www.thl.fi/fi_FI/
web/neuvoa-antavat-fi/kognitiivinen-kayttaytymisterapia (2.9.2013) http://
www.tietotaitogroup.fi/psykoterapia/psykoterapiasuuntauksia/kognitiivine
n+kayttaytymisterapia/  (2.9.2013) 

Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 516/1991

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Laki vammaisuuden perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
289/1987 

Saamen kielilaki 1086/2003

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 

Suomen perustuslaki 731/1999

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

91



92


