
Aistituvalla ohjaajana Mia ja Taru



AISTITUPA
Multisensorinen työ osana kuntoutusta



Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus



VAALIJALA

• Vaalijala on savolainen toimija Itä-Suomessa neljän maakunnan 
alueella, joka palvelee erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa 
elämäntilanteissa. 

• Vaativimpia kuntoutuspalveluja tuotamme valtakunnallisesti.

• Tuemme ja autamme yksittäisiä henkilöitä, perheitä ja yhteisöjä.

• Osaamis- ja tukikeskuksessa on työntekijöitä yli 600.



AISTITUVAN MULTISENSO-
TYÖN HISTORIAA

Multisenso-työllä on Vaalijalassa 
pitkät perinteet. 80-luvulla 
aistimonivammaisten yksikön hoitajat 
kävivät Tanskassa opiskelemassa 
kuurosokeustyötä. 

Aistitupa on yli 10 vuotta vanha 
toimitila ja nimi vaihtui  Päivätuvasta 
Aistituvaksi vuonna 2016.  Uusi nimi 
kuvaa nykyistä toimintaa (aistit-
rentoutus).

Multisenso-työ on viime vuosina 
kehittynyt Aistituvalla voimakkaasti. 
Vaikutukset säteilevät Vaalijalan 
ulkopuolelle, ympäröiviin kuntiin, 
kaupunkeihin ja maakuntiin.



Kehitysprosessia

• Työllämme oli kova kehittämistarve ja paine monelta suunnalta. Toisaalta 
halu kehittää omaa toimintaa, toisaalta valtiovallan taholta tuleva: kukaan 
ei enää asu Vaalijalassa pysyvästi. Tarvitsimme toimintamallia, joka palvelisi 
tätä päivää.

• V. 2015 -16 kävimme kuurosokeustyön kansalliset perusteet- koulutuksen 
Helsingissä. Koulutus vahvisti näkemystämme kuinka limittäin 
kuurosokeustyö ja multisensorinen osaaminen ovat. 

• Multisenso-verkoston tapaamisissa olemme tulleet vakuuttuneiksi 
näkemyksestämme, että MULTISENSO KUULUU KAIKILLE, ei vain 
aistimonivammaisille henkilöille!

• Lisäsimme työskentelytapoja, joilla annamme aistivirikkeitä tai tasaamme 
asiakkaiden aistikuormitusta.

• Nykyisin Aistituvan asiakkaina ovat kaikki iästä ja diagnoosista riippumatta.





AISTITILOJEN MUUNNELTAVUUS



HUONEIDEN 
MONIKÄYTTÖISYYS
Voimme rakentaa 
tiloissamme erilaisia 
tunnelmia hyödyntäen 
esimerkiksi valoja, 
äänimaailmaa, tuoksuja, 
värejä, erilaisia 
materiaaleja ja välineitä. 
Käytämme vuodenaikoja 
ja erilaisia teemoja 
innoituksen lähteenä.









AISTI-JA RENTOUTUSTOIMINTA



Rentoutustoiminta
-> Yksilölliset rentoutukset

-> Pienryhmärentoutukset

- Mielikuvatarinatuokiot, 
hemmotteluhoidot, teemahuoneet 
ja tempaukset,   Rocking chair, -
keinutuoliterapia, Akvasense 10 
hierontapatja, myönteinen 
kosketus, satuhieronta ja 
aistipuutarha





MIELIKUVATARINATUOKIOT

• Syksy

• Syksy on väriltään sinen, ruskea, oranssi, keltainen…

• Syksy maistuu hyvältä, marjoilta, mausteille, kurpitsalle, omenoille

• ja Fi formulalle.

• Syksy tuntuu pehmeältä, kostealta, viileältä 

• Syksy tuoksuu raikkaalta, hyvältä, sieniltä, sammaleelta….

• Syksy on surullinen ja sateinen, syksyllä näkyy puissa värikkäät lehdet …

• Syksy on elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu

• Syksyllä soi syksyn sävel





Teemalliset huoneet 
Rakennetaan 2 – 3 kertaa 
vuodessa

Aiheet vuodenaikaan tai 
mielikuvitukseen pohjaten

Yleisö toivoo että voisimme 
pitää teemahuonetta 
jatkuvasti avoinna… 





PÄIVÄTOIMINTA
ja kuurosokeustyö



PÄIVÄTOIMINTA
Esteetön ympäristö 
mahdollistaa 
aistimonivammaisten ja 
liikuntarajoitteisten 
henkilöiden osallisuuden 
monipuoliseen 
päivätoimintaan.



KOMMUNIKAATIOTA JA 
PÖYTÄTASONTEHTÄVIÄ



Pensselipajan taideteoksia





YHTEISTYÖSSÄ 
Sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta



Hengellinen työ



Aistimusiikki ja vesimusiikki



Leirillä rentouttamassa



Hyvänmielen koruja



Herkutellaan pihassa ja puutarhassa



Aistipuutarhan rakentaminen

• Tänä kesänä valmistuu Aistipuutarhan 
pohjatyöt. Lähdetään kasvattamaan ja 
rakentamaan Aistipuutarhaa eteenpäin.

• Puutarhan pohjatyössä on ollut 
ajatuksena esteettömyys, laatoitukset 
helpottavat liikkumista.

• Laatikoissa olevia kasveja on helpompi 
kasvattaa ja hoitaa sekä katselijan 
tutustua. 

• Aistipuutarha on tarkoitettu koko 
Vaalijalan asiakkaiden 
käyttöön. Tarkoituksena on tarjota eri 
aistikanavien kautta elämyksiä ja nauttia 
kesästä. 

• Aistipuutarhan rakentaminen ja 
kehittäminen jatkuu kesän aikana ja 
tulevina vuosina. 



AISTIPUUTARHA
Aistipuutarhaksi kutsutaan puutarhaa, 
jonka suunnittelussa on otettu 
huomioon aistit. Aistipuutarhan tärkeitä 
kulmakiviä on materiaalien 
myrkyttömyys ja kasvien ohella 
erilaisten materiaalien monipuolinen 
käyttö. Aistipuutarha rohkaisee 
käyttäjää tunnustelemaan, 
maistelemaan, haistelemaan ja 
katsomaan kasveja ja muita 
elementtejä. Luonnolla ja kasveilla on 
elvyttävä, positiivinen vaikutus ihmisen 
hyvinvointiin.



Aistipuutarha kaikille aisteille





Syksyn satoa



Asiakkaiden töitä aistipuutarhassa





TUOTTEISTAMINEN

• Tuotteistimme Aistituvan palvelut loppuvuodesta 2016. Työmme jakautuu 
päivätoimintaan, koulutukseen (talossa ja avopuolella), multisenso -tilojen 
vuokraus ja tutustumiskäynnit.

• Aistitupa on oppimisympäristö ja meillä käy vierailuryhmiä kymmeniä 
vuosittain.

• Ohjaamme ja annamme vinkkejä moniaistiseen tilarakentamiseen liittyen. 

->Kuluneena vuonna olemme olleet mukana mm Kuopion Perheentalo-
hankkeessa.  

-> Avopuolelle muuttavat asiakkaat saavat mukaansa suositukset aisteihin ja 
rentoutukseen liittyen.



- Asiakkaat ohjautuvat Aistituvalle moniammatillisen 
tiimin yhteydenotolla, puhelinsoitolla tai 
sähköpostilla.
- Laadimme ohjauksen suunnitelman yhdessä 
omahoitajan kanssa, huomioiden kokonaisvaltaiset 
kuntoutustavoitteet. Olemme osaltamme 
toteuttamassa asiakkaan kuntoutusta.
- Viime aikoina olemme panostaneet voimakkaasti 
aisti- ja rentoutustoimintaan. Teemme rentoutukseen 
tulevalle asiakkaalle esihaastattelun ja yksilölliset 
tavoitteet. Päivätoiminta on säilynyt kivijalkana 
toiminnassamme. 



KOKEMUKSIA
Olemme saaneet hienoja 
kokemuksia parin vuoden aikana.

- Oma usko ja kokemus 
multisenso- työn 
vaikuttavuudesta ja 
mahdollisuuksista asiakastyössä 
antaa voimia kehittää työtä 
edelleen.

- Koulutamme itseämme 
eteenpäin. Tällä hetkellä 
rentoutusohjaajaksi.




