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Lasten kyvyt esiin Aistipihan avulla

Fremont-koulujen hallintorakennuksen käytävä on muuttunut täydellisesti 
Fremontin kaupungissa, Nebraskassa, USA:ssa. Aistipiha on alue, joka  
on tarkoitettu kaikille viidelle aistille (näkö, kuulo, haju, tunto ja maku). 
Riippumatta lasten, nuorten aikuisten ja perheiden taustasta, kaikki ovat 
tervetulleita nauttimaan tästä kokemuksesta aistipihalla. Kivistä rakennetut 
pylväät näyttävät visuaalisesti, aistillisesti ja äänen kautta virtaavan veden  
ominaisuudet. Liikkuvat valot ja heijastukset rauhoittavat mieltä. Kun 
luonnonvalo heijastuu lasikattoon, perheet kerääntyvät aistipöydän äärelle 
oppiakseen ja pelatakseen pelejä ja samalla he voivat kuunnella rauhoitta-
vien tuulikellojen ääntä.

Aistipiha on turvallinen paikka lapsille, joilla on monia erilaisia erityistarpeita 
ja jotka muuten eivät ehkä pystyisi leikkimään ja tutustumaan ympäristöön 
turvallisesti. Täällä on peikkojen talo, fosiilipuutarha, keinu ja jopa erityinen 
multisensorinen stimulaatiohuone - ympäristö, jossa monet eri terapeuttiset 
ja rentouttavat toiminnat stimuloivat lapsia. Se kannustaa uusien pintojen 
tutkimiseen, edistää positiivisia asenteita ja muiden mukaan ottamista ja 
samalla autetaan lapsia oppimaan ja heidän motoriikkataitonsa kehittyvät. 

Aistien stimuloimisen lisäksi aistipiha tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä 
ihmisten tietoisuutta erityistarpeisista lapsista, on sitten kysymys näkövam-
moista, liikuntavammoista tai yliherkkyydestä. 

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) myönsi 75 000 
dollarin apurahan lionspiirille 38-O Fremontin kaupungin 
koulujen Aistipihan rakentamiseksi.

Lue lisää LCIF.org/Grants sivulta apurahoista, jotka ovat 
lionspiirien haettavissa suuren mittakaavan humanitaaristen 
projektien tueksi.
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https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard


Lion Mary Robinson   I Robinson on esimerkki ihmisen tahdonvoiman todellisesta lujuudesta. Hän tuo valoa
ja elämäniloa paikkakunnalleen, ja hänessä kiteytyy lionien motto ”Me palvelemme”.

Lion Mary Robinson opettaa sokeita ja näkövammaisia oppilaita ja hän tukee 
Fremontin kaupungin kouluissa näkövammaisten lasten liikkumista ja itsenäisyyttä. 
Robinson onkin yksi maan korkeimmin koulutetuista näkövammaisten opettajista.  
Hän oli aistipihan idean takana ja haaveili sellaisen toteuttamisesta kuultuaan 
sokeasta lapsesta jonka kehitys oli edennyt harppauksittan kun hän oli aloittanut 
puutarhanhoitoharrastuksen äitinsä kanssa. Hän oli työskennellyt pitkään yhdessä  
lionsklubinsa, naapurikuntien klubien, sekä paikallisten järjestöjen, artistien,  
arkkitehtien ja kouluhallituksen kanssa toteuttaakseen unelmansa aistipihasta. Vain 
kuukausia ennen tilan julkistamista, projektin eteneminen koki pysähdyksen, kun 
Robinson sai murskaavan diagnoosin. Pitkään kestänyt väsymys oli paljastunut 
akuutiksi myelooniseksi leukemiaksi (AML). AML on hematologinen syöpä ja  
kaikkein agressiivisin leukemian muoto, jossa parantumisennuste on huono. 

Robinson ryhtyi elämänsä taisteluun varustautuneena myönteisellä asenteellaan, 
perheen ja yhteisön tuella, sekä periksiantamattomuudellaan. Hoidot olivat erittäin 
rankkoja ja ajoittain hän oli todella huonovointinen. Mutta kaiken koettelemuksen 
läpi hän säilytti hymyn kasvoillaan.

Lion Mary Robinson

Aistipihan julkistamistilaisuutta lykättiin Robinsonin hoitojen ajaksi. 

24 solusalpaajahoitokerran jälkeen oli syöpä vihdoin taltutettu, ja 

aistipiha avattiin suurten suosionosoitusten saattelemana.
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Snoezelen-huone Uusi herääminen - turvallisen ympäristön tärkeysI

Kun saat kuulla, että lapsesi on autistinen, tai hänellä on muu kehityksen viivästyminen, ovat pian lääkärit, sukulaiset 

ja kaikki tahot yhteiskunnassa kertomassa sinulle, mitä kaikkea lapsesi ei pysty tekemään, missä kaikessa hänellä tulee 

olemaan haasteita. Kaikki lapsesi kehitystä koskevat keskustelut tähdentävät sitä, että hän ei ole muiden kanssa samalla 

tasolla. Halusin tehdä kaikkeni lasteni eteen. Haalin tietoa kaikkialta ja otin selvää asioista, joita voisin tehdä, jotta lapsillani 

olisi mahdollisuus kehittää taitojaan ja ottaa muita kiinni. Siinä samalla minulla katosi kyky nähdä, mitä kaikkea he  

voivatkaan tehdä. Aistpiha auttoi havahduttamaan minut tähän todellisuuteen ja avasi uuden näkökulman. Aistipiha on 

paikka jossa he voivat loistaa ja oppia. Se on myös hauska kokemus perheenä, kun kukaan ei ole arvostelemassa lasteni 

kehitystä tai puutteita. Maastamme ei löydy montaa paikkaa, jossa voisimme koko perhe yhdessä tehdä ja kokea jotakin. 

Tämä yhdessäoloaika on arvokasta, nämä hetket korvaamattomia, ja haluan kiittää Aistipihaa tämän mahdollistamisesta.

— Summer Mau, hallituksen puheenjohtaja Nebraskan autismikeskus

"

“
Snoezelen-huoneet ovat rentouttavia, monin aisten koettavia tiloja, joita käytetään 
terapeuttisiin tarkoituksiin. Näillä huoneilla on todettu olevan ahdistusta vähentävä, 
ja reaktioita ja kommunikointia stimuloiva vaikutus. Valot, äänet, pinnat ja tuoksut 
rauhoittavat mieltä ja kutsuvat tutkistelemaan. Käyttäjiä rohkaistaan kontrolloimaan 
huoneen osa-alueita. 

Snoezelen-huoneet ovat tärkeä työkalu autististen ja muiden erityistarpeita omaavien 
lasten palvelemisessa. Myös näkövammaiset sekä kehitysvammaiset lapset ja aikuiset 
voivat hyötyä sen vaikutuksesta.
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Kuten suurin osa kolmevuotiaista, Ayden Crom on eläväinen, hupsu ja itsepäinen 
lapsi. Hänellä on lisäksi todettu taktiilisen aistijärjestelmän yliherkkyys joka ilmenee 
siten, että hän kokee kaiken kosketuksen pelkona, kipuna tai epämiellyttävänä 
tunteena. Taktiilinen aistiyliherkkyys on integratiivinen häiriö, mikä tarkoittaa sitä, 
että hänen aivonsa eivät käsittele aistein koettavaa tietoa normaalilla tavalla.

Me tiiminä teimme töitä monella eri osa-alueella aut-

taaksemme Aydenia kosketusaistiyliherkkyyden kanssa. 

Aistipiha auttoi Aydenia paljon stimuloinnin ja oivalta-

misen kautta. Aistipiha antoi myös meille konkreettista 

kokemusta näistä prosesseista. 

— Mary Pat, Pistillo, Teach for the visually impaired

“

“
Aydenin tarina Menetelmä, joka tkun muut ovat epäonnistuneetI

Aydenin tahattomat reaktiot kosketukseen hidastivat hänen kehittymistään. Kipu, 

jonka lattian koskettaminen jalkapohjilla aiheutti hänelle, esti häntä kävelemästä. 

Hän kykeni liikkumaan vain polvillaan. Vaikka taktiilinen aistiyliherkkyys ei vaikutta 

älylliseen kehittymiseen, se kuitenkin hidastaa eri asioiden oppimista.

Alussa Ayden ei kyennyt toimimaan Aistipihalla ollenkaan. Snoezelen-huoneen 

pallomeren ulkopuolella istuminen oli ainoa, mihin hän kykeni. Mutta hänen 

opettajansa eivät antaneet periksi. He veivät Aydenin Aistipihalle säännöllisesti 

seuraavien viikkojen aikana. Joka kerta hän meni hieman lähemmäksi pallomerta, 

ja kokeili varpaallaan palloja. Ja lopulta hän hyppäsi sisään! Nyt Ayden istuu  

pallomeressä, peittää itsensä palloilla, ratsastaa keinuhevosella, ja pystyy  

pitämään pallosta kiinni kahdella kädellä. Hän tutkistelee fossiilipuutarhaa pelotta 

ja painaa jalkansa mutarei’än pehmeää pohjaa vasten.

Hänen avustajiensa kärsivällisyys, sekä Aistipihan rohkaiseva ympäristö ovat 

mahdollistaneet Aydenin edistymisen ja yliherkkyyden vähenemisen. Hän  

saavuttaa nyt muita monilla keskeisillä kehityksen osa-alueilla, ja on valmis  

aloittamaan leikkikoulun! 
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Ylitsevuotavaa kiitollisuutta Säätiö, joka karjahtaa leijonan laillaI

Maryn vision toteutuminen on ollut  
uskomaton lahja koulullemme,  
erityisesti niille oppilaille, joilla on  
ollut kaikkein haasteellisinta.  
Tämän mahdollistivat vain Maryn  
periksiantamattomuus, kova työ,  
yhteisömme avokätisyys, sekä  
Lions Clubs Internationalin apuraha.
– Sandi Proskovec, presidentti,  
Fremontin koululautakunta

Rakastan mennä lapseni kanssa 
Aistipihalle ja nähdä hänen  
kasvoiltaan jokaisen uuden  
kokemuksen ilo. Aistipihalla  
jokaisen lapsen ja aikuisen  
kasvoilla on aina hymy. Se on 
kaunis kokemus.

– Miranda Long, äiti, Fremont, 
Nebraska

Tuntuu hienolta tietää, että tämän  
mahtavan ympäristön ansiosta ihmiset 
ovat kokeneet myönteistä muutosta 
elämässään. Lions Clubs Internationalin 
säätiöllä oli valtava rooli tämän unelman 
totetutumisessa. Te olette se perusta, 
kivijalka, tässä projektissa, joka ei olisi 
toteutunut ilman upeaa tukeanne. Ei ole 
sanoja, joilla voisin kuvailla tuntemaani 
kiitollisuutta.
– Lion Mary Robinson, Fremont Public 
Schools, Program for the Blind and  
Visually Impaired

“
“
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Taidetta... RAKKAUDESTA

Michael Torres, Omahassa sijaitsevan de la Torre Art Design’n  

omistaja, on kuuluisa teatterilavasteiden suunnittelija. Robinsonin  

intohimo Aistipihaa kohtaan, yhdistettynä Torresin luovuuteen ja  

innostukseen sai aikaan tilan, joka tempaa mukaan kaikilla aisteilla 

ja hivelee mielen silmää. 

Torresille Aistipihan suunnittelu työ oli sydämen asia, jota hän teki 

rakkaudesta. Hän vietti lukemattomia tunteja suunnitellen, muokaten 

ja käsin maalaten Aistipihan elementtejä.

Kokeileminen ja uusien asioiden löytäminen ovat tehneet minusta 

henkilön joka nyt olen,” hän sanoo. ”Toiveeni lapsille tässä 

yhteisössä on se, että tämän tilan avulla heidän mielikuvituksensa 

vapautuu ja he voivat kokea ihmetyksen ihanan tunteen.

“ “
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Odotettu kasvu Lionien vaikutusI

Olemme esitelleet teille Aistipihan konseptin. Tämä tila on vaikuttanut myönteisesti lasten, 

perheiden ja kokonaisten yhteisöjen arkeen. Mutta kuten lionit tietävät, työ ei lopu koskaan. 

Robinsoin haaveilee nyt pihan laajentamisesta useammilla kosketuksen kautta koettavilla 

elementeillä. Ehkäpä tulevaisuudessa tulemme näkemään telttailu- tai avaruusaiheisen 

elementin. Myöskin taidekokemukset ja maistamisaktiviteetit ovat mahdollisia. Aivan kuten 

muillakin lionien palvelualueilla, kun tarpeet kasvavat, niin kasvaa myös halu palvella. 

Lue lisää Lions Clubs Internationalin säätiön toiminnasta, 

ja miten Kampanja 100: Palveluvoimaa, toteuttaa tämän 

SensoryCourtyard.com

kaltaisia tarinoita apurahojen avulla.

LCIF.org/BE100  
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https://www.sensorycourtyard.com/
http://www.lcif.org/FI/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
https://www.youtube.com/watch?v=epTESXyrpeQ


Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842   USA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100  
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LCI and LCIF are Equal Opportunity Providers

Käy sivuilla LCIF.org/BE100 lukemassa lisää siitä, miten 
Kampanja 100 tulee sponsoroimaan ja toteuttamaan ohjelmia, 
tukemaan piirien projekteja, joilla autetaan riskiryhmiin 
kuuluvia nuoria, naisia, vanhuksia, vammaisia ja vähävaraisia, 
joilla ei ole pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin.

Voit tukea Aistipihan kaltaisia projekteja lahjoittamalla 
Palveluvoimaa -palvelurahastoon jo tänään.

Lahjoita

http://www.lcif.org/FI/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/FI/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
http://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard



